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Pontuações: 

Critérios para avaliação dos currículos: 

Doutorado completo: 20 Pontos. 

Experiência docente: 10 pontos por ano comprovado em ensino superior e 5 pontos por ano 

comprovado em ensino médio. (limite 40 pontos) 

Artigo publicado: Até 4 Pontos por artigo. (limite 20 pontos) 

Capítulo de livro publicado: 2 pontos por capítulo. (limite de 6 pontos)  

Apresentação de trabalhos em congressos: 1 Ponto (limite de 10 pontos) 

Distinções: 1 ponto (limite de 4 pontos) 

 

Prova didática 

Formato da prova: 

15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas e respostas. 

Local do concurso: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSnNQgIfI_J6rCjNW8YWhz8kvpfAg16RpgTEtAwKQkf

M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b65f72e8-d3b0-48a0-a329-

b46b8a47f566&tenantId=64126139-4352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6 

Nota:  

1. Conforme item 14 do edital, o candidato é responsável pelo correto acesso ao link do 

concurso. 

2. A sala será aberta com 15 minutos de antecedência e em caso de dificuldade de acesso 

contactar no whatsapp (11)943254454. 

3. O candidato deverá se inscrever gratuitamente no Microsoft Teams e testar o acesso à 

sala para que eventuais problemas possam ser resolvidos em tempo hábil. 

 

Temas possíveis de serem sorteados: 

- Balanceamento de equações químicas, 

- Interpretação e utilização da tabela periódica, 

- Unidades de concentração de solução e diluição, 

- Equilíbrio químico: Princípio de Le Chatelier – Deslocamento de Equilíbrio, 

- Entalpia padrão de formação e lei de Hess, 
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Dia 1 (28/03, 9 horas) – Reunião com os candidatos – Sorteio do tema. Após o sorteio, os 

candidatos terão que enviar o material a ser utilizado na aula para o e-mail: 

ayala@qui.ufmg.br, até às 12:30h, do dia 29/03.  

Nota: As 9:10 h será apurada a presença e os candidatos ausentes estarão automaticamente 

desclassificados. 

 

Dia 2 (29/03, 13 horas) – Reunião com todos os candidatos, para sorteio da ordem de 

apresentação. 

Nota: As 13:10 h será apurada a presença e os candidatos ausentes estarão 

automaticamente desclassificados. 

Dia 2 (29/03, 13:30 horas) – Início da prova didática. 

 

 

 

 


