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Edital n° 112, de 13 de novembro de 2019, retomado pelo edital de n° 4, de 14 de março de 
2022: Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do Magistério Superior 
na área de Metodologia do Ensino de Química e Estágio Supervisionado em Ensino de Química. 
 
PERFIL: Licenciatura em Química, com Doutorado em Educação, ou Ensino de Ciências, ou 
Ensino de Química  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1. Fundamentos legais do estágio curricular e formação docente;  
2. Habilidades e competências para o Ensino de Química;  
3. A reforma do ensino médio: a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio – 
Ensino de Química;  
4. O estágio supervisionado na formação inicial do professor de Química;  
5. Tendências e Abordagens no Ensino de Química;  
6. Espaços formais e não-formais no Ensino de Química;  
7. Currículo e interdisciplinaridade no Ensino de Química;  
8. Planejamento Didático e Avalição no Ensino de Química;  
9. Avaliação e reflexão sobre a prática de Ensino de Química;  
10.Práticas Pedagógicas no Ensino de Química;  
11.Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Química;  
12.Materiais didáticos e paradidáticos para o Ensino de Química;  
13.Contribuições das teorias de aprendizagens para o Ensino de Química;  
14.O ensino de Química na perspectiva inclusiva.  
 
BANCA EXAMINADORA  
 
Titular:  
Prof. Dr. Wilson José Félix Xavier (UFPB) - interno  
Prof. Dr. Antônio Inácio Diniz Júnior (UFRPE) - externo  
Prof. Dr. Bruno Silva Leite (UFRPE) - externo 

 
Suplente:  
Prof. Drª. Andreia de Sousa Guimarães (UFPB) – interno 
Prof. Drª. Andréa de Lucena Lira (IFPB) - externo 
Prof. Dr. Claudio Gabriel Lima Junior (UFPB) - interno 
 

 

 

 



CALENDÁRIO OFICIAL 

Publicação no DOU 13/11/2019 

Inscrições 

09/03/2020 a 17/03/2020 e 16/03/2022 a 
05/04/2022 

Local: Secretaria do Departamento de Ciências 
Fundamentais e Sociais - CCA/UFPB, das 

08:00h às 17:00h 

Solicitação de isenção 

16/03/2022 a 22/03/2022 
Local: Secretaria do Departamento de Ciências 

Fundamentais e Sociais - CCA/UFPB, das 
08:00h às 17:00h 

Resultado da solicitação de isenção 
23/03/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/DCFS e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso para impedimento de membro da 
banca 

05/04/2022 a 14/04/2022 
pedido de impedimento encaminhado para 

(dcfs@cca.ufpb.br) 

Deferimento das inscrições 
06/04/2022 a 10/04/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso contra indeferimento de inscrições 
Até 20/04/2022 

pedido de reconsideração encaminhado para 
(dcfs@cca.ufpb.br) 

Homologação das inscrições 
22/04/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso para impedimento de membro da 
banca 

26/05/2022 a 04/06/2022 

Prova escrita 
07/06/2022  

laboratório didático-pedagógico do DCFS às 
08:00h  

Resultado provisório da prova escrita 
08/06/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso contra resultado provisório da prova 
escrita 

Até 09/06/2022 
pedido de reconsideração encaminhado para 

(dcfs@cca.ufpb.br) 

Resultado definitivo da prova escrita 
10/06/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Sorteio do ponto para prova didática 
13/06/2022 

local: sala de reuniões do DCFS às 14:00h 

Prova didática 
14/06/2022 

local: sala de reuniões do DCFS às 14:00h  

Resultado provisório da prova didática 
15/06/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso contra resultado da prova didática 
Até 17/06/2022 

pedido de reconsideração encaminhado para 
(dcfs@cca.ufpb.br) 



Resultado definitivo da prova didática 
20/06/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Sorteio da ordem para apresentação do plano 
de trabalho 

21/06/2022 
local: sala de reuniões do DCFS às 10:00h 

Apresentação do plano de trabalho 
21/06/2022 

local: sala de reuniões do DCFS às 14:00h 

Resultado provisório do exame do plano de 
trabalho 

22/06/2022 
http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 

mural da secretaria do DCFS 

Recurso contra resultado provisório do exame 
do plano de trabalho 

Até 23/06/2022 
pedido de reconsideração encaminhado para 

(dcfs@cca.ufpb.br) 

Resultado definitivo do exame do plano de 
trabalho 

27/06/2022 
http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 

mural da secretaria do DCFS 

Exame de títulos 
28/06/2022 

local: sala de reuniões do DCFS  

Resultado provisório do exame de títulos 
29/06/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Recurso contra resultado provisório do exame 
de títulos 

Até 30/06/2022 
pedido de reconsideração encaminhado para 

(dcfs@cca.ufpb.br) 

Resultado definitivo do exame de títulos 
01/07/2022 

http://www.ufpb.br/departamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

Resultado final do concurso 
04/07/2022 

http://www.ufpb.br14epartamento/dcfs e 
mural da secretaria do DCFS 

 

OBS: Os dias e horários das etapas do concurso e divulgação poderão sofrer alterações, devido 

ao número de candidatos inscritos, interposição de pedido de reavaliação ou motivos de força 

maior. 

 
 

 
 

Prof. Dr. Wilson José Félix Xavier (UFPB) 
 
 
 

Prof. Dr. Antônio Inácio Diniz Júnior (UFRPE) – externo 
 
 
 

Prof. Dr. Bruno Silva Leite (UFRPE) - Externo 
 


