UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA – CAV
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Edital nº 29, de 27 de abril de 2018.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, PROGRAMAS E TABELA DE
PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS
1. Área do concurso: Estudos Práticos (Voleibol e Futebol)
2. Classe: Substituto – 20 horas
3. Perfil do candidato: Graduação em Educação Física e Mestrado em
Educação Física ou na área de Ciências da Saúde.

4. Distribuição da carga horária:
Código

Nome da Disciplina

Teórica

Prática

NEF0032

Aprendizagem Motora

15

30

15

30

NEF0029

Estudos Práticos 4
(Voleibol/Futebol)

Dias e Horários
(por turma)
3ª 13 as 15:50
a

a

2 e 4 16:00 as
18:50 hs
a

2 10:00 as 12:50
EDUF0019

Estudos Práticos 4
(Voleibol/Futebol)

15

30

hs
a

5 08:00 as 10:50
hs

5. O CONCURSO CONSTARÁ DE:
- Prova didática e análise de títulos.
 O candidato OBRIGATORIAMENTE deverá estar presente nas etapas:
- No sorteio do ponto da prova didática;
- No inicio da realização da prova didática, onde nenhum candidato poderá
assistir à aula do candidato concorrente (item 5.4.4 do presente Edital).

- Os candidatos serão chamados à realização das provas didática e didático –
prática pela ordem de inscrição. O horário de comparecimento ao local de
provas é único para todos os candidatos, independentemente da ordem de sua
realização (item 5.4.1.2 do Edital).
6. PROGRAMA DO CONCURSO:
1. Histórico do Voleibol: regras e modalidades;
2. Fundamentação técnica e tática no voleibol de quadra
3. Voleibol para pessoa com deficiência
4. Voleibol e lesões
5. Métodos de treinamento para o voleibol de quadra
6. Habilidades motoras: conceitos e classificações.
7. Transferência de aprendizagem e feedback aumentado
8. Organização e programação da prática
9. Capacidades e diferenças individuais
10. Processamento de informações e tomada de decisão.

7. CRONOGRAMA DO CONCURSO
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

09 às
03 a 14/05/2018

12h00 e
14h00 às

Período de inscrição.

17h00
16/05/2018

16h00

Homologação do julgamento das inscrições.

9h00 às
17/05/2018

12h00 e
14h00 às

Prazo para recurso das inscrições indeferidas

17h00
9h00 às
18/05/2018

12h00 e
14h00 às
17h00

Prazo para resposta do recurso (o resultado
será afixado no Hall Administrativo do Centro
Acadêmico de Vitória. O candidato deverá
dirigir-se ao local para se certificar quanto ao
indeferimento ou deferimento do recurso).

9h00 às
21 a 23/05/2018

12h00 e
14h00 às
17h00

Prazo para entrega dos cronogramas pela
Diretoria do Centro aos candidatos cujas
inscrições foram deferidas (item 4)*

*Os cronogramas serão enviados por e-mail para o endereço
eletrônico informado na ficha cadastral preenchida pelo(a)
candidato(a) no ato da inscrição. É de responsabilidade
exclusiva

do(a)

recebimento

do

candidato(a)
e-mail

em

o
tela.

acompanhamento
Ressaltamos

que

do
é

OBRIGATÓRIA a confirmação do recebimento por parte do(a)
candidato(a) mediante resposta ao e-mail enviado. O e-mail
será enviado pelo endereço diretoriacav.ufpe@gmail.com.

