
 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL 
CATARINENSE
Campus Camboriú

EDITAL N° 176/IFC/2014, de 28 de Março de 2014 
 

ANEXO 1 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

 
A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, criada pela Portaria nº 087/ 

GDG/IFC-CAM/2014, torna público os critérios para avaliação dos candidatos à vaga de professor 
substituto (campo de conhecimento: Matemática) do Instituto Federal Catarinense, Câmpus 
Camboriú (IFC-CAM), conforme previsto no item 4.2 do Edital Nº 176/IFC/2014, de 28 de Março 
de 2014. 
 
1 – DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
O processo seletivo constará de: 

Prova Escrita eliminatória e classificatória e; 
Prova de Títulos eliminatória e classificatória.  

 
1.1 - A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, única para todos os candidatos, será 
realizada na sala ambiente multimídia, nas dependências do IFC - CAM, sito na Rua Joaquim 
Garcia, s/n, Bairro Centro, Camboriú, SC. A Prova Escrita terá início às 09h00 horas do dia 11 de 
Abril de 2014, com duração de 2 horas, sendo necessária a apresentação do candidato no local 
de provas com antecedência mínima de 15 minutos para entrega da documentação. A Prova 
Escrita versará sobre os conteúdos propostos no item 1.4 deste Anexo. A identificação na prova 
será o número do CPF do candidato. 
 
1.2 - É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta da data e do local de 
realização da Prova Escrita, assim como a apresentação de documento de identificação com foto, 
no local da prova. 
 
1.3 - Será considerado reprovado na Prova Escrita o candidato que obtiver menos de 50% de 
acertos, impossibilitando sua participação na Prova de Títulos. 
 
1.4 - A Prova Escrita será constituída de quatro questões discursivas, que compreendem a 
articulação dos processos e conhecimentos pedagógicos aos conteúdos específicos da 
matemática, referentes aos seguintes conteúdos: 
 

 Espaços vetoriais 
 Transformações lineares 
 Cálculo Diferencial e integral 
 Lógica Matemática 

 

1.5 - Cada questão comporá 25% da nota da Prova Escrita. 
 

1.6 - A avaliação da Prova de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório, constará da 
avaliação, pela Comissão Examinadora, do Curriculum Vitae do candidato no formato Lattes, 
conforme consta no Item 1.5 do Edital N° 176/IFC/2014, de 28 de Março de 2014.  A pontuação 
da Prova de Títulos seguirá os critérios estabelecidos no Quadro 1: 
 
 
Quadro 1: Critérios de pontuação e classificação da avaliação da Prova de Títulos. 
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Item TÍTULOS Pontuação Nota Equivalente 
 
 
 
 
 
01 

Título de doutor stricto sensu ou 
livre docente correlato com a área.  

 
15 

 
1,5 

Título de mestre stricto sensu 
correlato com a área. 

 
10 

 
1,0 

Título de especialização lato sensu 
correlato com a área – de acordo 
com a Resolução 12/83. 

 
5 

 
0,5 

Cursos de aperfeiçoamento lato 
sensu correlatos com a área. 

1 ponto por curso 
(máximo 5 pontos) 

 
0,5 

 
 
02 

 
 
Exercício de magistério. 

2 pontos por ano –
período acima de 6 
meses conta 1 ano 
(máximo 10 pontos) 

 
0,2 por ano 
(máximo 1,0) 

 
 
03 

Participação em atividades 
relevantes correlatas com a área, 
como: seminários, congressos, 
elaboração e ou execução de 
projetos e outros. 

1 ponto por evento 
(máximo 2 pontos) 

 
0,1 por evento 
(máximo 0,2) 

 
04 

Apresentação de trabalhos em 
seminários e/ou congressos. 
Publicações e capítulos de livros. 

1 ponto por evento 
(máximo 3 pontos) 

 
01 por evento 
(máximo 0,3) 

 Total 30 3,0 
 
OBSERVAÇÃO: O item 01 contará somente o título de maior pontuação; os demais itens serão 
cumulativos.  
 
 
2 – DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
2.1 - Será atribuída ao candidato, nota de 0 (zero) a 7 (sete) na Prova Escrita e nota de 0 (zero) a 
3 (três) na Prova de Títulos, consignando-as para composição da nota final do candidato, 
conforme segue: 
 
Nota final = Nota da Prova Escrita + Nota da Prova de Títulos 
 
2.2 - Terminadas as provas, a Comissão Examinadora procederá à apuração das notas da Prova 
Escrita e da Prova de Títulos. 
 
2.3 – Será desabilitado pela comissão examinadora, o candidato cujo currículo Lattes entregue no 
momento da inscrição, não contemplar os requisitos para investidura no cargo. 
 
2.4 - Será considerado aprovado o candidato que ao atender os requisitos necessários para a 
investidura no cargo, atingir a nota mínima de 3,5 na Prova Escrita, respeitando as proporções 
descritas no item 2.1, e não zerar na Prova de Títulos. A nomeação do candidato está 
condicionada ao resultado classificatório conforme descrito no item 2.1 deste Anexo, sendo os 
mesmos classificados em ordem decrescente. 
 
 
2.5 - Havendo empate na pontuação, para efeito de desempate, serão utilizados os seguintes 
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critérios: 
 Maior idade. 
 Maior nota na Prova Escrita. 

 
3 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
3.1 - A Comissão Examinadora divulgará o resultado final do Processo Seletivo Simplificado em 
até 5 (cinco) dias úteis após a data de realização da Prova Escrita. 
 
4 – DOS RECURSOS 
 
4.1 - Caberá recurso consubstanciado à Comissão Examinadora, do resultado final do Processo 
Seletivo Simplificado, no prazo de até 48 (quarenta ou oito) horas, a contar, da data da publicação 
do resultado final, desde que devidamente protocolado na Coordenação de Recursos Humanos 
do IFC - CAM. 
 
5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor do IF Catarinense. 

 
 
 
 
Camboriú, 03 de abril de 2014. 

 
 
Comissão Examinadora: 
 
CARLA MÖRSCHBÄCHER  
LUCIANA GELSLEUCHTER LOHN 
MELISSA MEIER 
 


