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INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO ESCRITA
Seleção de Tutores para o Curso de Especialização em Matemática
Edital 015/2014

Prezados candidatos,

seguem, abaixo, algumas informações importantes sobre a avaliação
escrita do processo de seleção de tutores do Curso de Especialização em
Matemática – Edital 015/2014:

- as avaliações terão início às 9h e término às 11h, do dia 15/08/2014
(sexta-feira), na sala 1.02. Solicitamos aos candidatos que compareçam ao
local da avaliação com 30 minutos de antecedência. A tolerância
máxima para a chegada dos candidatos será de 10 minutos. Após o
término desse tempo, NÃO será autorizada a entrada do candidato na
sala;

- ao chegar ao local da avaliação, o candidato deverá estar munido de sua
cédula de identidade (a mesma utilizada na matrícula) para assinatura
da lista de presença. Candidatos que NÃO realizaram a inscrição, NÃO
poderão fazer a avaliação;

- o candidato deverá levar o seguinte material: caneta, lápis, borracha,
régua e calculadora científica para realização da avaliação. NÃO serão
permitidos outros tipos de materiais e/ou consultas que não seja os listados
acima;
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- NÃO será permitido o uso de celulares / smartphones / tablets no
decorrer da avaliação. O candidato que descumprir essa norma terá a
prova recolhida e a nota zerada;

- o candidato deverá assinar todas as folhas que receber (prova e folhas
para resposta), com letra legível para melhor entendimento e completar os
demais campos com as informações requeridas;

- a avaliação constará de 5 (cinco) questões abertas, valendo 8 pontos
cada, sendo, uma questão de Cálculo Diferencial, uma de Probabilidade
e Estatística, uma de Geometria Plana e Trigonometria, uma de
Geometria Analítica e uma de Ensino de Matemática Via Resolução de
Problemas.

Att,
Coordenação

Universidade Federal de São João del – Rei
Campus Santo Antônio: Praça Frei Orlando, 170 - Centro - São João del – Rei /MG - 36.307-352

