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Área de Conhecimento: Docência na Educação Infantil 

 

 

 

BAREMA PARA JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA 

 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1.Domínio do conteúdo na área do concurso 2,5 

2.Clareza e sequência lógica no desenvolvimento das 

ideias e conceitos. 
1,5 

3.Capacidade analítica e crítica no desenvolvimento do 

tema. 
2,0 

4.Objetividade na exposição do conteúdo. 1,0 

5.Conteúdo atualizado 1,5 

6.Capacidade de expressão de acordo com o padrão 

previsto para a escrita acadêmica. 
1,5 

TOTAL DE PONTOS DA PROVA DIDÁTICA 10,0 
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BAREMA PARA JULGAMENTO DA PROVA DIDÁTICA 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Plano de aula 1,0 

1. Adequação ao tema do ponto sorteado 0,3 

2. Clareza dos objetivos 0,2 

3. Estrutura lógica e adequada na organização da aula 0,2 

4.  Qualidade da escrita 0,1 

5. Criatividade na proposta da aula 0,2 

Desenvolvimento da aula 9,0 

6. Domínio do conteúdo e adequações para a faixa etária  

do grupo de crianças para o qual foi planejada a aula. 

1,0 

7. Coerência entre os objetivos da aula, conteúdos 

desenvolvidos, atividades propostas e recursos 

1,0 

8. Desempenho didático 2,5 

9. Distribuição adequada do tempo das atividades 

propostas 

1,0 

10. Vocabulário apropriado, clareza e objetividade 

durante a comunicação oral com as crianças 

2,0 

11. Qualidade e adequação do material à faixa etária das 

crianças do grupo para o qual foi planejada a aula 

1,5 

TOTAL DE PONTOS DA PROVA DIDÁTICA 10,0 

 

Observação:  

A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à 

sua capacidade de comunicação e de organização do pensamento, à coerência com o plano 

de aula apresentado e à metodologia empregada. A aula deverá ser realizada simulando a 

presença e participação de crianças na faixa etária de 01 a 03 anos e 11 meses. No plano 

de aula deverá estar identificado para qual dos grupos de crianças a aula foi planejada: 

Grupo I - 1(um) a 2 (dois) anos; Grupo II - 2 (dois) a 3 (três) anos ou Grupo III - 3 

(três) a 3 (três) anos e 11(onze) meses. A banca não deverá ser solicitada para participar 

da aula. 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

CRECHE UFBA 

3 

 

 

BAREMA PARA JULGAMENTO DA PROVA DE TÍTULOS 

 

 

ACADÊMICOS (1,5)* 

Doutorado concluído – na área de conhecimento do concurso 1,5 

Mestrado concluído - na área de conhecimento do concurso 1,2 

Especialização (360h) concluída - na área do conhecimento do concurso ou 

áreas afins 

1,0 

Aperfeiçoamento - na área do conhecimento do concurso ou áreas afins 0,7 

Monitoria e bolsas oficiais nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 0,5 

Estágio no mínimo de 120h ou 20h semanais durante 01 (hum) ano, que 

exceda os requisitos de graduação 

0,4 

Participação em cursos (mínimo de 20 horas) em que tenha havido verificação 

formal de aprendizagem e de frequência na área de conhecimento do concurso 

nos últimos 05 (cinco) anos. 

0,2 

Bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão conferidas por instituições de 

formação de recursos humanos e de fomento à pesquisa, intercâmbio cultural 

de alto nível (por no mínimo um ano) na área do conhecimento do concurso 

0,2 

CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (1,2)*  

Publicações em livros ou periódicos especializados (por publicação), nos 

últimos 05 (cinco) anos. 

0,3 

Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas, nos últimos 05 

(cinco) anos. 

0,1  

Conferências e palestras proferidas, nos últimos 05 (cinco) anos. 0,5 

DIDÁTICOS (6,5)* 

Tempo de efetivo exercício profissional na área de Educação Infantil  

(ensino em Educação Infantil – 4 e 5 anos)- um ano no mínimo 

2,0 

Tempo de efetivo exercício profissional na área de Educação Infantil  

(ensino em Educação Infantil – 1 a 3 anos 11meses) - mais de dois anos  

6,0  

Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso (ensino em 

Educação Infantil -1 a 3 anos 11meses) –  um a dois anos 

4,0 

Orientação de trabalhos acadêmicos, nos últimos 05 (cinco) anos 0,3 

Divulgação científica, artística ou literária, nos últimos 05 (cinco) anos 0,2 

ADMINSTRATIVOS (0,4)* 

Direção de Unidade de Educação Infantil 0,2  

Coordenação Pedagógica na Educação Infantil 0,2  

PROFISSIONAIS (0,4)* 

Associação a órgãos acadêmicos, científicos e profissionais. 0,4 

TOTAL DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS 10,0 

 * O limite máximo de pontuação por item. 
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BAREMA PARA JULGAMENTO DA DEFESA DO MEMORIAL 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Clareza e adequação na apresentação de suas 

produções e atividades conforme o gênero 

textual proposto. 

1,0 

2. Relevância da vida acadêmica e profissional do 

candidato e sua dedicação a essa atividade; 
1,5 

3. Coerência da trajetória percorrida pelo candidato 

na sua vida acadêmica 
1,0 

4. Domínio e a atualização do candidato quanto à 

Educação Infantil 
2,5 

5. Defesa coerente da formação apresentada em 

relação à área do concurso 
1,5 

6. Resposta fundamentada e coerente às questões 

propostas pela Banca 
1,5 

7. Perspectivas de trabalho, projetos acadêmicos e 

possíveis contribuições para o desenvolvimento 

institucional. 

1,0 

TOTAL DE PONTOS DA PROVA DE MEMORIAL 10,0 

 

 


