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NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE 

SELEÇÃO ÀS VAGAS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA, 

INTERNA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS PARA O  

1ª E 2ª SEMESTRES DE 2020. 

 

 

A comissão que acompanhará o processo seletivo para o preenchimento das 

vagas de Transferência Externa, Transferência Interna e Aproveitamento de 

Estudos será composta pelos professores dos Instituto de Educação Física e 

Desportos.  

 

I - Transferência Externa / Transferência Interna/ 

Aproveitamento de Estudos 

 

 

1. Da Inscrição 

 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 8 a 11 de outubro de 

2019 das 10h às 16h, na Secretaria Acadêmica do Instituto de Educação Física e 

Desportos (IEFD), bloco F do Pavilhão João Lyra Filho, 9° andar, no campus da 

UERJ/Maracanã.  

No ato da inscrição os candidatos deverão preencher formulário fornecido 

pelo Instituto de Educação Física e Desportos e apresentar a documentação 



exigida. O candidato deverá apresentar obrigatoriamente xerox do Histórico 

Escolar no ato da inscrição.  

Os candidatos deverão assinar, no ato da inscrição, um Termo de 

Compromisso, parte integrante destas Normas Complementares. Não serão 

aceitas inscrições sem que o candidato apresente toda documentação exigida. 

 

2. Sobre as Provas 

 

2.1 O candidato não poderá alegar desconhecimento dos horários ou dos locais 

de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não 

comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste processo seletivo. 

 

2.2. Depois de autorizado o início das provas, o candidato apenas poderá deixar 

o local de aplicação após decorrido o tempo mínimo de 45 minutos.  

 

2.3. Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer 

juntos no recinto.   

 

2.4 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 

passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão 

público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).  

 

2.5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, 

nem protocolo do documento. Por ocasião da realização das provas, o candidato 



que não apresentar documento de identidade original, não poderá fazer as provas 

e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 

2.6 A seleção dos candidatos às vagas de Transferência Externa, Transferência 

Interna e Aproveitamento de Estudos dar-se-á através de prova com questões 

objetivas. 

 

2.7 A prova receberá nota de 0 a 10,0 pontos. 

 

2.8 3.3 O candidato precisa obter nota igual ou superior a 7,0 pontos para ser 

aprovado. O candidato com nota inferior a 7,0 será eliminado do certame.  

 

2.9. No caso de não comparecimento do candidato à prova escrita, este será 

eliminado.  

 

2.10 A prova terá duração de 2 (duas) horas, e não será permitida a consulta a 

nenhum tipo de material. A prova terá início às 11 horas, no horário oficial de 

Brasília-DF. 

 

2. 11- No caso de empate terá preferência o candidato mais idoso. Persistindo o 

empate terá preferência o candidato com o Coeficiente de Rendimento mais 

elevado, indicado no Histórico Escolar. 

 

2.12. Os candidatos deverão se apresentar 30 (trinta) minutos antes da hora 

marcada para as provas. Não será permitida a entrada de candidatos após o 

início da prova. 

 

3. Dos conteúdos programáticos do Processo Seletivo de 

Aproveitamento de Estudos, Transferência Interna e Transferência 

Externa para o curso de Licenciatura em Educação Física 



 

3.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

3.2 A Reforma do Ensino Médio;  

3.3 A Educação e o Esporte na Constituição Federal 

3.4 História da Educação Física e do Esporte; 

3.5 Metodologia da Pesquisa; 

3.6 Atualidades. 

 

4. Dos conteúdos programáticos do Processo Seletivo de 

Aproveitamento de Estudos, Transferência Interna e Transferência 

Externa para o curso de Bacharelado em Educação Física 

 

4.1 Sistema Único de Saúde (SUS); 

4.2 Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

4.3 História da Educação Física e do Esporte; 

4.4. Metodologia da Pesquisa; 

4.5 Atualidades; 

4.6 Bases Biológicas do Corpo Humano. 

 

 

5. Do Calendário 

 

8 a 11 de outubro de 2019 Período de Inscrição (IEFD) 

21 de outubro de 2019 Prova - 11 h às 13 h (IEFD) 

23 de outubro de 2019 

A partir das 12 horas 

Divulgação do gabarito e do resultado 

parcial dos candidatos aprovados (IEFD) 

16 de janeiro de 2020 Divulgação do Resultado Final (DAA/SR1) 

 

 

 



6. Disposições Gerais 

 

6.1. Qualquer caso omisso será resolvido por ato da Direção da Unidade 

Acadêmica. 

 

6.2 Os candidatos que não forem aprovados deverão retirar a documentação no 

prazo de até 30 dias corridos após a data das provas. Após esta data, a 

documentação será descartada.  

 

6.3 A publicação do resultado final é de responsabilidade do DAA-SR1.  

                                            

 

                   

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019. 

      

 

 

 

 

 

 

Diretor do IEFD/UERJ 

 


