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A realização da prova didática seguirá, rigorosamente, as previsões do edital. Assim, para 

facilitar a compreensão dos(as) candidatos(as) quanto aos procedimentos que serão adotados, 
obedecendo ao cronograma já divulgado na data da prova escrita e publicado neste sítio eletrônico, a 
Comissão Local do Concurso apresenta estas informações complementares, mediante inserções de 
anotações e comentários aos itens do edital.  

Assim, o texto está organizado da seguinte maneira: 1) primeiro coloca-se o subitem do item 13 do 
edital (13.DA PROVA DIDÁTICA) sobre o qual se está a tratar; e 2) Na sequência, apresentamos as 
orientações da Comissão Local.  

O cronograma de realização da prova didática para cada perfil encontra-se logo após as 
instruções.  
 
Item do edital: 13.1. A segunda fase que corresponde a prova didática será realizada de maneira virtual 
e terá duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos através de aula expositiva, 
apenas para os candidatos aprovados na prova escrita.  
Anotações da Comissão Local: É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) providenciar, conferir 

e garantir seu acesso e qualidade de transmissão para a realização da prova didática e seguintes. Ninguém 
poderá arguir prejuízo em razão da qualidade de hardware, software, conexão de rede etc de sua 
responsabilidade. A contagem de tempo previsto para a realização das provas será contínua, não será 
interrompido ou suspensa caso o(a) candidato(a) tenha problemas de conexão. As provas realizadas na 
modalidade virtual serão gravadas. Se algum membro da banca avaliadora perder a conexão, a prova 
prosseguirá normalmente, uma vez que estará sendo gravada, o que permitirá avaliação posterior sem 
qualquer prejuízo. Se o(a) candidato(a) perder a conexão durante a realização da prova ou não conseguir 
acessar a sala de prova no horário previsto por razões técnicas, deverá fazer a prova durante o tempo 
restante, observando-se a regra do item. Os candidatos e os demais participantes dever/ao manter as 
câmeras abertas durante todo a aula.  
 
Item do edital: 13.2. Os candidatos deverão entrar na sala virtual indicada pela Comissão Local, 

compartilhar o plano de aula e os slides e aguardar o direcionamento para a sala virtual onde a prova 
didática será realizada.  
Anotações da Comissão Local: Os (as) candidatos(as) aprovados na prova escrita receberão o link de 
acesso às salas de sorteio dos pontos para a prova didática pelo e-mail informado quando da realização 
da inscrição, e que foi conferido no ato de abertura dos trabalhos da prova escrita. Os (as) candidatos(as) 
que ingressarem na sala, posteriormente, à abertura da sessão de sorteio estarão automaticamente 
eliminados do concurso. Não será admitida o ingresso na sala de sorteio após às 08h no turno da 
manhã e após às 14h no turno da tarde. Os(as) candidatos devem ingressar na sala 30 minutos antes 

do horário previsto.  
Já o acesso à sala virtual da prova didática irá ocorrer da seguinte maneira: 1) o(a) candidato(a) receberá 

um link de acesso à antessala da sala da prova didática e ficará aguardando nesta sala de espera até que 
a Comissão autorize sua entrada na sala de prova, via novo link, o qual será disponibilizado diretamente 
na antessala. Por isso, é importante acessar a antessala com antecedência de 30 minutos do horário 
previsto para o início da prova didática. 
Os(as) candidatos(as) deverão encaminhar o plano de aula para os e-mail listados abaixo da tabela do 
cronograma da prova didática do seu perfil até o início da abertura da prova didática (8 horas ou 14 horas). 
Recomenda-se o envio antecipadamente para evitar atrasos. É de responsabilidade exclusiva do(a) 
candidato(a) entregar o plano de aula até o horário fixado. Em caso de divergência, será considerado como 
horário de recebimento do plano de aula o horário que o e-mail ingressar na caixa de e-mails da comissão.  
 
Item do edital: 13.3. Ao presidente da Banca Examinadora compete comunicar aos candidatos os horários 
de início e de término da prova didática.  
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Anotações da Comissão Local: Este procedimento será realizado antes de o(a) candidato(a) iniciar sua 
apresentação, observando-se o previsto no item 13.1 do edital.  
 
Item do edital: 13.4. As provas didáticas serão públicas, sendo vedada a presença dos concorrentes, 

e versarão sobre um dos pontos do Programa constantes no Anexo I do presente Edital (exceto o ponto 
sorteado para realização da prova escrita), sorteado 24 (vinte e quatro) horas antes do horário marcado 
para o início da mencionada prova, para grupos de candidatos organizados por ordem de inscrição, de 
acordo com o número de inscrição atribuído na realização da prova escrita.  
Anotações da Comissão Local: As sessões das provas didáticas são públicas, sendo permitida a 
participação de terceiros, desde cumpram o procedimento indicado na “Nota Informativa” publicada 
anteriormente. Contudo, para garantir a igualdade de concorrência entre os(as) candidatos(as) eles(as) 
não podem assistir as provas dos seus concorrentes.  
 
Item do edital: 13.5. Havendo número superior a 03 (três) candidatos, a Banca Examinadora organizará 

a realização dessas provas, distribuindo os candidatos pela ordem de inscrição, em grupos de, no máximo, 
04 (quatro) candidatos, por turno, em datas previamente marcadas.  
 
Anotações da Comissão Local: Os dias e horários de apresentação da prova didática estão descritos no 

cronograma logo após estas instruções.  
 
Item do edital:13.6. O ponto de cada grupo de candidatos será sorteado, com a presença dos candidatos 
do grupo, às 8h ou às 14h do dia anterior à prova didática, devendo o horário do sorteio equivaler ao turno 
em que os candidatos do grupo irão ministrar a aula.  
Anotações da Comissão Local: Seguindo a previsão editalícia de que a ordem será pelo número de 

inscrição dos candidatos e conforme cronograma constante no final desta página.  
 
Item do edital: 13.7. O julgamento da prova didática será logo em seguida ao término da aula, atribuindo 
cada examinador nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se até a segunda casa decimal. Serão 
consideradas as regras de arredondamento conforme a Resolução nº 886/66 do IBGE.  
Anotações da Comissão Local: Observando-se o previsto nos itens 13.8,13.9, 13.10, 13.11. 13.12 e 

13.13 do edital.  
 
Item do edital:13.8. São critérios para avaliação da prova didática: a) Amplitude, atualização e 
profundidade de conteúdo; b) Utilização adequada dos recursos materiais e/ou tecnológicos; c) O tempo 
de execução; d) Comunicação, clareza, pertinência e objetividade; e) O plano de aula e seu cumprimento.  
Anotações da Comissão Local: O(a) candidato deve enviar o plano de aula até o início da abertura da 

prova didática (8 horas ou 14 horas) para os e-mail listados abaixo da tabela do cronograma da prova 
didática do seu perfil. 
 
Item do edital:13.9. A nota da prova didática será obtida pela média aritmética das notas atribuídas por 

cada examinador, aproximando-se até a segunda casa decimal, registrada em formulário próprio e  posto 
em envelope e assinado pelos 03 (três) membros da Banca Examinadora, sendo entregue, em seguida, 
ao presidente da Comissão Local, responsável pela guarda.  
Anotações da Comissão Local: São três examinadores(as). A nota final será obtida pela soma das três 

notas atribuídas por cada um(a) dos membros da banca e dividida por três. A nota final será o valor 
resultante desta operação após contabilizar eventuais descontos previstos no item 13.11 do edital.  
 
Item do edital: 13.10. A prova didática será registrada em vídeo e áudio e poderá ser utilizada para 

aferição posterior dos resultados da Banca Examinadora pela Comissão responsável pela execução do 
Concurso.  
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COMISSÃO LOCAL 
CAMPUS ARCOVERDE 

Anotações da Comissão Local: Nenhum registro de prova será entregue as(aos) candidatas(os). Caso 
alguém deseje acessar o material para fundamentar seu recurso deverá proceder de modo análogo ao 
previsto no item 12.17 do edital: “Os candidatos, em caso de necessidade, poderão ter acesso aos 
cadernos das provas escritas (sua e dos demais candidatos inscritos no mesmo perfil de vaga), após a 
divulgação dos resultados das provas escritas, especificamente de forma presencial na Unidade de 
Educação/Campus ao qual realizaram a prova escrita. Para isto, deverão solicitar presencialmente, por 
escrito à Comissão Local o acesso a estes documentos.” Onde consta no item 12.17 “caderno de provas” 
leia-se vídeos e áudios das provas didáticas; onde consta “provas escritas”, leia-se provas didáticas.  
 
Item do edital:13.11. Para cada minuto a menos ou cada minuto a mais, do tempo estipulado para 

realização da prova didática, será subtraído 01 (um) décimo da nota do candidato nesta fase do certame. 
Anotações da Comissão Local: esse desconto será realizado após a nota final dada pela banca 

examinadora, seguindo o previsto no item 13.8. 
 
Item do edital:13.12. A prova didática é eliminatória. Só realizarão as outras fases os candidatos que 
obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nesta fase, a partir do conjunto de notas atribuídas 
pelos três membros da banca examinadora. Em caso de recurso interposto por algum candidato, a 
continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso.  
 
Anotações da Comissão Local: O recurso deverá ser realizado por meio de formulário próprio específico 

para a prova didática constante no cronograma de cada perfil, nos termos do item 13.14. Somente é 
possível a interposição de um único recurso. Caso sejam apresentados mais de um recurso pelo(a) 
mesmo(a) candidato(a), somente o primeiro será analisado.  
Se o(a) candidato(a) desejar acessar o material em vídeo e áudio para elaborar seu recurso deverá 
proceder conforme “Anotações da Comissão Local” feita acima, referentes ao item 13.10 do edital.  
 
Item do edital:13.13. A lista dos candidatos aprovados na prova didática será publicada no endereço 
eletrônico de cada Unidade de Educação/Campus em dia e horário estabelecidos pela Comissão Local, 
no momento de instalação dos trabalhos.  
Anotações da Comissão Local: A lista dos candidatos aprovados na prova didática será publicada no 

endereço eletrônico http://www.upe.br/garanhuns/concurso-docente-2022/. 
  
Item do edital:13.14. Caberá recurso da prova didática, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a 
divulgação do resultado, por escrito e devidamente fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão 
Local através de formulário eletrônico divulgado no endereço eletrônico de cada Unidade de 
Educação/Campus ao qual concorre à vaga. Em caso de recurso interposto por algum candidato, a 
continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso.  
Anotações da Comissão Local: O resultado será divulgado no cronograma disponível no endereço 

http://www.upe.br/garanhuns/concurso-docente-2022/. Caso a necessidade de análise e julgamento de 
algum recurso imponha readequação dos cronogramas, as informações serão publicadas neste sítio 
eletrônico. É responsabilidade dos(as) candidatos(as) acompanhar as publicações.  
  
Item do edital:13.15. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no endereço eletrônico de 
cada Unidade de Educação/Campus ao qual concorre à vaga, em até 48 (quarenta e oito) após o prazo 
final estabelecido para o seu recebimento.  
Anotações da Comissão Local: Endereço de divulgação: http://www.upe.br/garanhuns/concurso-

docente-2022/.  Caso a necessidade de análise e julgamento de algum recurso imponha readequação dos 
cronogramas, as informações serão publicadas neste sítio eletrônico. É responsabilidade dos(as) 
candidatos(as) acompanhar as publicações. 
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COMISSÃO LOCAL 
CAMPUS ARCOVERDE 

 
CRONOGRAMA PROVA DIDÁTICA 

 
 
Perfil de Atuação: Biologia Celular e Molecular/ Genética/ Microbiologia/ Imunologia/ Histologia/ 
Embriologia/ Clínica Integrada/ Prática Profissional Supervisionada 

 

Nº. Inscrição Sorteio do Ponto 
Apresentação da aula didática 

127  

05/09 às 8 horas 

06/09 às 8 horas 

142 
06/09 às 9 horas 

146 
06/09 às 10 horas 

   198 
06/09 às 11 horas 

 
O plano de aula deve ser enviado para os seguintes e-mails: arcv.concursodocente2022@upe.br e 
comissao.biomol@upe.br.  
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CRONOGRAMA PROVA DIDÁTICA 
 
 
Perfil de Atuação: Endodontia/ Clínica Integrada/ Atenção em Saúde, Gestão e Educação/ Prática 
Odontológica/ Discussão Clínica/ Prática Profissional Supervisionada 
 

Nº. Inscrição Sorteio do Ponto 
Apresentação da aula didática 

203 

05/09 às 8 horas 

06/09 às 8 horas 

215 
06/09 às 9 horas 

252 
06/09 às 10 horas 

268 

05/09 às 14 horas 

06/09 às 14 horas 

   271 
06/09 às 15 horas 

 
O plano de aula deve ser enviado para os seguintes e-mails: arcv.concursodocente2022@upe.br e 
comissao.endodontia@upe.br.  
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CRONOGRAMA PROVA DIDÁTICA 
 
 
Perfil de Atuação: Pacientes com Necessidades Especiais/ Odontopediatria/ Clínica Integrada/ 
Atenção em Saúde, Gestão e Educação/ Prática Odontológica/ Discussão Clínica/ Prática 
Profissional Supervisionada 

 

Nº. Inscrição Sorteio do Ponto 
Apresentação da aula didática 

302 

05/09 às 8 horas 

06/09 às 8 horas 

306 
06/09 às 9 horas 

312  
06/09 às 10 horas 

326 
06/09 às 11 horas 

   339 

05/09 às 14 horas 

06/09 às 14 horas 

341 
06/09 às 15 horas 

368 
06/09 às 16 horas 

 
O plano de aula deve ser enviado para os seguintes e-mails: arcv.concursodocente2022@upe.br e 
comissao.odontopediatria@upe.br.  
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CRONOGRAMA PROVA DIDÁTICA 

 
 
Perfil de Atuação: Prótese Dentária/ Clínica Integrada/ Atenção em Saúde, Gestão e 
Educação/Prática Odontológica/ Discussão Clínica/ Prática Profissional Supervisionada 

 

Nº. Inscrição Sorteio do Ponto 
Apresentação da aula didática 

  419 

05/09 às 14 horas 

06/09 às 14 horas 

435 
06/09 às 15 horas 

450 
06/09 às 16 horas 

   487 
06/09 às 17 horas 

 
O plano de aula deve ser enviado para os seguintes e-mails: arcv.concursodocente2022@upe.br e 
comissao.protese@upe.br.  
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CRONOGRAMA PROVA DIDÁTICA 
 
 
Perfil de Atuação: Radiologia Odontológica/ Imaginologia Odontológica/ Introdução à Clínica 
Odontológica/ Clínica Integrada/ Atenção em Saúde, Gestão e Educação/ Prática Odontológica/ 
Discussão Clínica/ Prática Profissional Supervisionada 
 

Nº. Inscrição Sorteio do Ponto 
Apresentação da aula didática 

507 

05/09 às 08 horas 

06/09 às 8 horas 

521 
06/09 às 9 horas 

526 
06/09 às 10 horas 

532 
06/09 às 11 horas 

   538 

05/09 às 14 horas 

06/09 às 14 horas 

543 
06/09 às 15 horas 

554 
06/09 às 16 horas 

593 
06/09 às 17 horas 

 
O plano de aula deve ser enviado para os seguintes e-mails: arcv.concursodocente2022@upe.br e 
comissao.radiologia@upe.br.  

mailto:arcv.concursodocente2022@upe.br
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