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ESCOLA TÉCNICA PARQUE DA JUVENTUDE – SÃO PAULO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 

159/04/2019 – PROCESSO Nº 1236817/2019 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA PARQUE DA JUVENTUDE convoca os 

candidatos abaixo relacionados para o sorteio de tema e realização da PROVA 

DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser realizada na ETEC PARQUE DA 

JUVENTUDE, sita na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2630 – Prédio I, bairro 

Santana, cidade São Paulo. 

Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições, 

o candidato convocado deverá comparecer ao local designado para a avaliação, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de 

inscrição e do original de um documento de identidade (de acordo com o 

relacionado no Capítulo V do mesmo Edital). 

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado pela Banca 

Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 (três) temas que constarão do 

presente Edital. 

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca Examinadora, 

obedecendo a ordem de classificação decrescente da lista de classificação do 

Exame do Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos). 

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 1 – 665716– Difusão em 
Arquivos(Arquivo); 

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S): 

Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do Exame de Memorial 

Circunstanciado 

018/Simone Silva Fernandes/22.386.405-5/131.980.278-88/45,62; 

007/Pierre Aquino Carneiro/34.861.566-8/218.730.568-69/25,87; 

011/Luciana Corts Mendes/33.901.529-9/368.481.738-43/25,00; 

015/Ana Cecília Farias de Alencar/60.131.723-3/667.644.403-87/24,87; 

019/Bruno Almeida dos Santos/12.089.878-01/028.434.275-09/23;00; 

 

Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS: 
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1. - Identifique e elabore um plano que contenha o processo de elaboração e 

execução de programas de difusão para os diversos públicos do arquivo 

histórico 

2. - Que ferramentas podem ser utilizadas para o conhecimento dos públicos 

em potencial? Apresente as estratégias para a aplicação delas. 

3. - Qualifique os diferentes públicos de arquivo e quais as funções sociais do 

arquivo. 

Duração máxima da aula: 15 minutos 

Data: 05/09/2019 Horário: 16H00 

 
COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 5 – 665719– Indexação e 
Vocabulário Controlado em Arquivo (Arquivo); 

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S): 

Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do Exame de Memorial 

Circunstanciado 

019/Bruno Almeida dos Santos/12.089.878-01/028.434.275-09/36,00; 

011/Luciana Corts Mendes/33.901.529-9/368.481.738-43/25,00; 

020/Marcos Lima da Silva/45.573.006-4/355.488.548-79/11,75; 

013/Raquel Oliveira Melo/20.715.362-8/106.089.947-74/4,50;  

 

Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS: 

1. - No arquivo corrente o controle de vocabulário deve ser estabelecido em 
decorrência do diálogo entre o técnico de arquivo e os produtores de 
documentos. O vocabulário deve, nesses casos, aproximar-se tanto quanto 
possível da linguagem adotada pelos agentes asinstituição. Cite quais 
instrumentos arquivísticos de gestão que apresentam controle de vocabulário e 
discorra sobre apresentando exemplos?  

2. - Nos arquivos permanentes, o vocabulário controlado está presente em quais 
instrumentos? Como devem ser apresentados esses instrumentos junto ao 
público 

3. - No controle e uso controlado de vocabulário é importante diferenciar 

claramente o momento da construção e o momento da utilização do vocabulário 

controlado. Os dois momentos são definidos por variáveis. Quais são eles e 

quando ocorrem. Por meio de exemplos, situe o uso dessas ferramentas de 

controle. 

 

Duração máxima da aula: 15 minutos 

Data: 05/09/2019 Horário: 17H15 
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COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 7 – 665720– Preservação e 
Conservação Preventiva (Arquivo) 

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S): 

Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do Exame de Memorial 

Circunstanciado 

019/Bruno Almeida dos Santos/12.089.878-01/028.434.275-09/35,00; 

005/Michele Silva Joaquim/42.030.544-0/326.752.958-17/27,00; 

007/Pierre Aquino Carneiro/34.861.566-8/218.730.568-69/25,87; 

011/Luciana Corts Mendes/33.901.529-9/368.481.738-43/25,00; 

015/Ana Cecília Farias de Alencar/60.131.723-3/667.644.403-87/24,87 

 

Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS: 

1. Apresente as principais patologias e infestações que podem ocorrer nas 

instalações físicas de um arquivo. 

2. Quais os processos de deterioração pelos quais uma coleção pode passar 

tendo em vista a diversidade de suportes. 

3. Cite as principais formas de preservação/conservação a serem aplicadas em 

um ambiente com acervo histórico 

 

Duração máxima da aula: 15 minutos 

Data: 05/09/2019 Horário: 18H15 


