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A Comissão Local do Processo Seletivo MNPEF 2022 disponibiliza orientações aos(as)
candidatos(as) para a Prova de Defesa de Memorial.

PROVA DE DEFESA DE MEMORIAL VIRTUAL
A 2ª etapa do Processo Seletivo MNPEF 2022 constitui-se da Prova de Defesa de Memorial que
ocorrerá de forma remota, a partir das 14h do dia 11/11/2021.
Os(As) candidatos(as) devem atentar para o período previsto no Edital Nacional MNPEF Nº
02/2021 para a entrega da documentação:
26 a 30/10/2021: prazo para o envio da documentação à Secretaria do Polo 06-MNPEF/UEFS
(mnpef@uefs.br).
Os documentos necessários para a participação na segunda etapa do processo seletivo são:
a) cópia de documento de identificação e CPF;
b) cópia de diploma de curso de graduação (frente e verso) ou declaração oficial de colação de
grau ou comprovante de matrícula em semestre final de curso;
c) cópia do histórico escolar de curso de graduação;
d) memorial constituído de exposição escrita sobre a trajetória profissional do candidato.
Todos os documentos mencionados acima deverão ser enviados para o endereço eletrônico da
Secretaria do Polo 06-MNPEF/UEFS (mnpef@uefs.br).
O(A) candidato(a) se responsabiliza pela autenticidade de todos os documentos enviados ao Polo
06-MNPEF/UEFS.
Na Prova de Defesa de Memorial Virtual o(a) candidato(a) deverá discorrer oralmente sobre a sua
trajetória profissional, indicando os motivos que o(a) leva a pleitear uma vaga no MNPEF.
À Prova de Defesa de Memorial Virtual será atribuído um grau entre 0 (zero) e 10 (dez), com
precisão de centésimos, pela banca de avaliação, a partir de critérios definidos pela Comissão de
Seleção do Polo 06-MNPEF/UEFS.
Os critérios de avaliação da Prova de Defesa de Memorial Virtual buscarão aferir o potencial do(a)
candidato(a) para integralizar o currículo do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física no
prazo de 2 (dois) anos, bem como a possibilidade de que venha a contribuir para a melhoria do
ensino de Física na Educação Básica.
A Comissão de Seleção do Polo 06-MNPEF/UEFS adotará os seguintes critérios de avaliação:
a) Motivação para Cursar o MNPEF; b) Capacidade de Argumentação; c) Qualidade do
Memorial; d) Concepções sobre Ensino-Aprendizagem; e) Experiência Profissional; f) Trajetória
Acadêmica; g) Extensão e Capacitação;
h) Produção Intelectual.
Os(As) candidatos(as) que não acessarem a sala virtual prevista para realização da Prova de
Defesa de Memorial Virtual na data e na hora indicadas pela secretaria do Polo 06 terão grau zero
nesta prova e serão eliminados do processo seletivo remoto.
É de responsabilidade do(a) candidato(a) a garantia das condições técnicas de equipamentos e
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acesso à internet para realização da prova.
O MNPEF não se responsabiliza por problemas técnicos que venham a ocorrer durante a
realização da prova de defesa de memorial.
As notas dos(as) candidatos(as) serão divulgadas no site do Polo 06, no prazo previsto no Anexo I
do Edital Nacional MNEPF Nº 02/2021, juntamente com a lista dos(as) candidatos(as)
classificados(as).
Recursos relativos aos resultados da segunda etapa devem ser encaminhados por escrito para o
e-mail da secretaria do Polo 06 até as 14h (quatorze horas) do 2º segundo dia útil após o final do
prazo a que se refere o artigo 4.13 do Edital Nacional MNEPF Nº 02/2021.
DATAS IMPORTANTES:
11/11/2021: realização da Prova de Defesa de Memorial Virtual.
A Prova de Defesa de Memorial Virtual iniciará às 14h do dia 11 de novembro e obedecerá a
sequência de apresentação definida em: [LINK]
A sala para a defesa do memorial é uma sala do Google MEET:
https://meet.google.com/jjb-iugy-mdi
30/11/2021: Data final para divulgação do resultado da segunda etapa do processo seletivo
remoto.
01 e 02/12/2021: Período de recursos ao resultado da segunda etapa do processo seletivo.
07/12/2021: Divulgação do resultado final do processo seletivo remoto 2022.
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