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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EDITAL Nº 01/2016 

 
Normas complementares para a realização do concurso público para Magistério Superior na classe 

Professor Assistente A-DE matéria Processos criativos com ênfase em composição coreográfica 
constante no edital 01/2016 

 
 
PROVA TEÓRICO – PRÁTICA 
 
A prova teórico-prática consiste da apresentação de uma composição solística seguida da elaboração de 
um relatório contendo a descrição do trabalho realizado bem como a fundamentação e a interpretação 
dos resultados. 
 
O sorteio do ponto para a prova teórico-prática bem como a ordem de apresentação dos participantes 
serão efetuados pelo presidente da banca examinadora na presença de todos os candidatos ficando o 
ponto sorteado eliminado da lista dos pontos da prova didática. O cronograma geral da prova teórico – 
prática com a ordem e o horário da apresentação de cada candidato será divulgado pela banca após o 
sorteio. 
 
 
Da Apresentação: 
 
Cada candidato terá no máximo 10 (dez) minutos para apresentar sua composição coreográfica, não 
podendo ultrapassar o tempo estipulado. A avaliação desta etapa prevê os seguintes critérios: 
 

1. Consonância da composição coreográfica com o ponto sorteado (2,0) 
2. Coerência da organização compositiva e observação ao tempo de apresentação (1,5) 
3. Capacidade investigativa e criatividade para a resolução de problemas (1,5) 

 
Do Relatório: 
 
O relatório será elaborado logo após a apresentação da composição coreográfica e cada candidato terá 
no máximo 1 hora e 30 minutos para desenvolvê-lo. A avaliação desta etapa prevê os seguintes critérios: 
 

1. Consonância dos conteúdos do relatório com a composição coreográfica e o ponto sorteado 
(2,0); 

2. Capacidade descritiva e interpretativa de fundamentação dos resultados apresentados (1,5); 
3. Clareza na redação e capacidade de expressão de acordo com o padrão gramatical e as normas 

acadêmicas (1,5); 
 
De acordo com os padrões estabelecidos pela Congregação da Escola de Dança, o candidato disporá d e 
recursos audiovisuais ( computador, projetor e som) e não poderá requisitar nem utilizar-se de recursos 
humanos para efetivação desta prova. 


