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EDITAL N° 02 - PROVA DIDÁTICA 
(Edital n° 168/18 – PROGEPE)

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, a Comissão Julgadora do
Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto de Magistério Superior, na área de conhecimento:
Administração e Economia de Engenharia, objeto do Edital n° 168/18 – PROGEPE, no uso das atribuições
conferidas pela Portaria n° 03/2018-DTT, torna público os pontos para a realização da Prova Didática.
O candidato habilitado sorteará 01 (um) tópico do conjunto de tópicos apresentados abaixo, com 24 horas de
antecedência da realização de sua prova:

1. Aspectos Jurídicos da Atividade Econômica: noções de Direito Empresarial e regulamentação do
exercício profissional da engenharia.

2. Planejamento e Estratégia em Empresas de Engenharia: administração estratégica, análise de
mercado e planejamento.

3. Organização de Empresas de Engenharia: teoria das organizações e estrutura organizacional.

4. Liderança: estilos de liderança, teorias sobre liderança, poder e influência aplicadas à empresas de
engenharia.

5. Avaliação e Controle em Empresas de Engenharia: controle estratégico, controle de qualidade e
sistemas de avaliação e controle.

6. Gestão da Produção e Operações em Empresas de Engenharia: programação e controle da
produção, logística e arranjos físicos.

7. Gestão de Pessoas em Empresas de Engenharia: legislação trabalhista, planejamento de RH,
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento.

8. Marketing em Empresas de Engenharia: segmentação de mercado, mix de marketing.

9. Gestão Financeira de Empresas de Engenharia: finanças, contabilidade e tributação.

10. Relações de Equivalência com Juros Compostos.

11. Métodos de Avaliação Econômica de Alternativas de Investimentos.

12. Métodos de Financiamento e Amortização de Dívidas.

13. Vida Econômica e Substituição de Veículos e Equipamentos.



14. Métodos de Depreciação Real e Contábil. Custo Horário de Equipamentos.

15. Análise de Riscos, Incertezas, Sensibilidade e Seguros.

Foram definidos também os critérios de avaliação da Prova Didática, conforme segue:

a) Contextualização, abrangência e consistência.

b) Análise crítica do conteúdo.

c) Especificidade.

d) Adequação da metodologia à transmissão do conteúdo.

e) Organização e clareza das informações.

f) Pertinência nos exemplos utilizados.

g) Plano de aula e referências bibliográficas utilizadas.

h) Recursos didáticos.

i) Postura do professor (forma de transmissão e exposição, linguagem).

j) Adequação da exposição ao tempo previsto; 

sendo atribuído o mesmo peso a cada item (a-j).

Para constar, eu, Prof. Sérgio Tadeu Gonçalves Muniz, na condição de relator, lavrei o presente edital, que
vai assinado eletronicamente pelos membros da Comissão Julgadora.
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