
 

 

ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

Nº de inscrição: ______________ 
 

NOME COMPLETO ______________________________________________________________________________ 

__________________________________ DATA DE NASCIMENTO: ______/______/_______    SEXO: M (    ) F (    ) 

NACIONALIDADE:___________________________      NATURALIDADE: ____________________________ 

CPF: _____________________ RG: ______________ ORGÃO EMISSOR: ____________ DATA EXP: ___/____/___                                                                   

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________________ 

COMPLEMENTO: _____________________________________    BAIRRO: ________________________________ 

CIDADE: ______________________________    ESTADO: _____________    CEP: __________________________ 

TELEFONE RESIDENCIAL: (____)___________________    TELEFONE CELULAR: (____)___________________ 

TELEFONE COMERCIAL: (____)___________________ / (____)___________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

Venho requerer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, para preenchimento de vaga de Professor Temporário 
(Visitante), na Área de Conhecimento/Matéria “Ecologia Aquática e Pesca”, integrante do Curso de Pós-Graduação em 
Ecologia Aquática e Pesca para a Cidade Universitária de Belém, da Universidade Federal do Pará. Declaro ter pleno 
conhecimento das normas do processo e das condições estabelecidas no inteiro teor do Edital nº          , publicado no 
Diário Oficial da União de                    , responsabilizando-me integralmente pelos dados desta ficha. Para tanto, junto 
os documentos abaixo relacionados:  

(    ) fotocópia da carteira de identidade  
(    ) comprovantes a que se refere o item 2 (dois) do Edital nº               /2018.  
(    ) procuração  
(    ) fotocópia da carteira de identidade do procurador  

 
Local e data ______________, ____/____/2018. 
 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato ou Procurador 

 
Parecer da Banca Examinadora  
(    ) inscrição deferida  
(    ) inscrição indeferida  
 
X X X X X X X X X X X Comprovante de recebimento da inscrição N° inscrição: __________ X X X X X X X X X X X 
Recebi o Requerimento de inscrição e os documentos assinalados, referentes à inscrição do candidato: 
________________________________________, na área de conhecimento 
___________________________________________________________________________ 
 
Local e data, ____________, ____/____/ 2018. 
 
__________________________________  
Responsável pela inscrição  

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________________________________ 
 
 

CRITÉRIOS - RESOLUÇÃO ICB Nº 10, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018 VALORES NOTA 

Grupo I - Formação Acadêmica 0 – 150 pontos  

Grupo II - Produção Científica, Artística Técnica e Cultural 0 – 600 pontos  

Grupo III - Atividades Didáticas 0 – 200 pontos  

Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais e Administrativas 0 – 50   pontos  

 TOTAL  

 
 
 
 
GRUPO I – Formação Acadêmica (de zero a cento e cinquentapontos) 
 
I) Para concursos em nível de Doutorado: 

Doutorado 150  

 TOTAL  

 
 
 
 
GRUPO II – Produção Científica, Artística, Técnica E Cultural (até seiscentos pontos) 
 
A) Artigos Completos Publicados segundo o Qualis da área do Programa de Pós-Graduação de interesse no  concurso: 

CATEGORIA VALORES Quantidade produzida pelo 
candidato 

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Artigo A1 80 pontos   

Artigo A2 70 pontos   

Artigo B1 60 pontos   

Artigo B2 20 pontos   

Artigo B3 15 pontos   

Artigo B4 10 pontos   

Artigo B5 05 pontos   

  TOTAL   

Parágrafo 1°.Será considerada a classificação final do Qualisda área do Concurso referente à última avaliação da 
Capes que precedeu o Concurso.  
Parágrafo 2°. Caso a revista não conste no documento final do Qualis, a pontuação será atribuída na base do fator de 
impacto da revista e da pertinência/compatibilidade da Revista na área do Concurso.  
Parágrafo 3°. A pontuação dos artigos nos quais o candidato é primeiro autor (ou explicitamente assimiladocomo similar 
e equivalente ao primeiro autor) ou último autor será dobrada. 
 



 

 

B) Livros e Capítulos de Livros* (serão considerados somente livros e capítulos de livros com código da indexação ISBN 
ou equivalente, sendo o candidato responsável em informar o código no momento da comprovação) 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Autoria de livro especializado (Edição internacional) 100 pontos   

Autoria de livro especializado (Edição nacional) 60 pontos   

Autoria de livro especializado (Edição local) 20 pontos   

Autoria de capítulo de livro especializado (Edição internacional) 60 pontos   

Autoria de capítulo de livro especializado (Edição nacional) 30 pontos   

Autoria de capítulo de livro especializado (Edição local) 10 pontos   

Organização de livro especializado (Edição internacional) 60 pontos   

Organização de livro especializado (nacional) 20 pontos   

Organização de livro especializado (Edição local) 05 pontos   

.  TOTAL  

* A soma dos itens não pode ser maior que 200 pontos no quinquênio 
 
 
 
 
 
C) Propriedade Intelectual*. Produção de patentes**, incluindo o depósito e obtenção de patente de produto(s) e de 
processo, indicação geográfica, registro de softwares e cultivares (nacional/internacional). 

CATEGORIA VALORES Quantidade 

produzida  

TOTAL POR 

CATEGORIA 

Depositada em parceria com empresas  70 pontos   

Depositada com registro  60 pontos   

Outorgada/concedida  80 pontos   

Licenciada e produzindo 100 pontos   

Produto registradono órgão competente 60 pontos   

Registro de um segredo industrial 45 pontos   

  TOTAL  

* A soma dos itens em Propriedade Intelectualnão pode ser maior que 200 pontos no quinquênio. 
** Tratando-se da mesma patente que atenda a diferentes pontuações possíveis, a pontuação será única, optando-se 
para o registro de maior valor. 
 



 

 

D) Trabalhos em eventos 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Trabalho completo publicado em anais de evento científico 
internacional 

15 ponto   

Trabalho completo publicado em anais de evento científico nacional 10 ponto   

Trabalho completo publicado em anais de evento científico regional 
/local 

05 pontos   

Resumo publicado em anais de evento científico internacional 05 ponto*   

Resumo publicado em anais de evento científico nacional 03 ponto*   

Resumo publicado em anais de evento científico 
regional/local 

01 ponto*   

  TOTAL  

* A soma dos itens não pode ser maior que 80 pontos no quinquênio. 
 
 
E) Divulgação em mídias* 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Produto de divulgação científica na mídia 
regional/nacional/internacional 

02 pontos   

  TOTAL  

* Limitado a até 10 pontos no quinquênio. 
 
 
F) Demais tipos de Produção Bibliográfica* (deverá ser informado obrigatoriamente o código da indexação ISBN ou 
equivalente) 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Tradução de livro especializado (edição nacional ou internacional) 30 pontos   

Tradução de artigo ou capítulo de livro especializado 10 pontos   

  TOTAL  

* Limitado a até 50 pontos no quinquênio. 
 
 
G) Apresentações* 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Conferências, mesas redondas em eventos internacionais 10 pontos   

Conferências, mesas redondas em eventos nacionais 05 pontos   

Conferências, mesas redondas em eventos regionais/locais 02 pontos   

  TOTAL  

* Máximo de 40 pontos para essas apresentações no quinquênio. 



 

 

H) Orientações Concluídas* 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Tese de doutorado orientada  40 pontos   

Tese de doutorado co-orientada (formalizada junto ao colegiado 

do Programa de Pós-Graduação)  

20 pontos   

Dissertação de mestrado orientada  15 pontos   

Dissertação de mestrado co-orientada (formalizada junto ao 

colegiado do Programa de Pós-Graduação) 

08 pontos   

Monografia de especialização (no máximo 10 pontos)  04 pontos   

Trabalhos de conclusão de curso (no máximo 20 pontos)  03 pontos   

Planos anuais de iniciação científica (no máximo 20 pontos) 03 pontos   

Orientação de bolsista jovens talentos para ciência (no máximo 20 

pontos) 

03 pontos   

  TOTAL  

* A soma dos itens não pode ser superiora 150 pontos no quinquênio. 

 

 

 

I) Orientações em Andamento* 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Tese de doutorado  10 pontos   

Tese de doutorado co-orientada (formalizada junto ao colegiado 

do Programa de Pós-Graduação)  

05 pontos   

Dissertação de mestrado  05 pontos   

Dissertação de mestrado co-orientada (formalizada junto ao 

colegiado do Programa de Pós-Graduação) 

03 pontos   

Monografia de especialização (no máximo 3 pontos)  01 ponto   

Trabalhos de conclusão de curso (no máximo 3 pontos)  01 ponto   

Planos anuais de iniciação científica (no máximo 3 pontos)  01 ponto   

  TOTAL  

* A soma dos itens não pode ser superior a 50 pontos no quinquênio. 

 
 



 

 

GRUPO III - Atividades didáticas (até duzentos pontos) 
 
A) Graduação e pós-graduação Lato sensu* 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Carga horária teórica em disciplinas lecionadas em cursos de 
graduação reconhecidos pelo MEC e/ou de pós-graduação Lato 
sensu, ambas com comprovação da IES. 

2,5 pontos/ 
15 horas 

  

Carga horária prática em disciplinas lecionadas em cursos de 
graduação reconhecidos pelo MEC e/ou de pós-graduação Lato 
sensu, ambas com comprovação da IES. 

1,5 pontos/ 
15 horas 

  

  TOTAL  

* Máximo de 150 pontos para Graduação e pós-graduação Lato sensu no quinquênio 
 
 
 
B) Pós-graduação Stricto-sensu 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Carga horária em disciplinas lecionadas em Programa de pós-
graduação Stricto sensu (PPG) reconhecido pela CAPES e com 
comprovação emitida pela coordenação do PPG. 

5,0 pontos/ 
15 horas 

  

  TOTAL  

 
 
 
 
 
 
GRUPO IV – Atividades técnico-profissionais (até cinquenta pontos) 
 
A) Trabalhos Técnicos 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Relatório Técnico de Consultoria –. (Limitado a até 10 pontos no 
quinquênio) 

02 pontos   

Consultoria Ad Hoc para Organizações governamentais, 
projetos, revistas científicas (Limitado a até 15 pontos 
no quinquênio) 

02 pontos   

  TOTAL  

 



 

 

B) Demais tipos de Produção Científica 

CATEGORIA VALORES Quantidade 
produzida  

TOTAL POR 
CATEGORIA 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional – por trabalho 
(Limitado a até 10 pontos no qüinqüênio). 

01 ponto   

Organização e produção de evento (técnico-científico) internacional 
– por evento (Limitado a até 10 pontos no qüinqüênio) 

03 pontos   

Organização e produção de evento (técnico-científico) nacional – 
por evento (Limitado a até 10 pontos no qüinqüênio). 

02 pontos   

Organização e produção de evento (técnico-científico) local – por 
evento (Limitado a até 10 pontos no qüinqüênio). 

01 ponto   

  TOTAL  

 
 
 
C) Credenciamento* em Programas de Pós-graduação a pelo menos 6 meses 

CATEGORIA VALORES Quantidade  TOTAL POR 
CATEGORIA 

Curso de pós-graduação com nota 7 10 pontos   

Curso de pós-graduação com nota 6 09 pontos   

Curso de pós-graduação com nota 5 07 pontos   

Curso de pós-graduação com nota 4 05 pontos   

Curso de pós-graduação com nota 3 03 pontos   

  TOTAL  

* No caso de credenciamento como permanente por no mínimo 2 anos, a pontuação será dobrada. 
 
 
 
D) Participação como membro em Bancas de Pós-graduação e Graduação 

CATEGORIA VALORES Quantidade  TOTAL POR 
CATEGORIA 

Participação em bancas de doutorado 2.0 ponto   

Participação em bancas de mestrado 1,2 ponto   

Participação em bancas de qualificação de doutorado 1,0 ponto   

Participação em bancas de qualificação de mestrado 0,6 ponto   

Participação em bancas de Especialização 0,3 ponto   

Participação em bancas de defesa de TCC 0,3 ponto   

  TOTAL  

 



 

 

E) Participação em Bancas de Comissões Julgadoras 

CATEGORIA VALORES Quantidade  TOTAL POR 
CATEGORIA 

Professor titular, adjunto ou livre-docência 04 pontos   

Professor assistente e auxiliar 01 ponto   

Avaliação de cursos de graduação e de pós-graduação 
(INEP e CAPES) 

04 pontos   

  TOTAL  

 
F) Outras produções 

CATEGORIA VALORES Quantidade  TOTAL POR 
CATEGORIA 

Coordenação de projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão com 
financiamento externo à IES de execução do projeto (exceto projeto 
cujo financiamento se limita a bolsa). 

10 pontos por 
projeto 

  

Coordenação de projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão com 
financiamento da IES de execução do projeto (exceto projeto cujo 
financiamento se limita a bolsa). 

05 pontos por 
projeto 

  

Participação em projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão 
financiado (exceto projeto cujo financiamento se limita a bolsa) 
(limitado a 10 pontos). 

02 pontos por 
projeto 

  

Prêmios científicos e de inovação (limitado a 10 pontos) 02 pontos por 
prêmio 

  

  TOTAL  

 
G) Formaçãoacadêmica e técnico-profissional* 

CATEGORIA VALORES Quantidade  TOTAL POR 
CATEGORIA 

Realização de estágio Pós-doutoral (concluído) 10 pontos   

  TOTAL  

*  Limitado a 10 pontos no quinquênio. 
 
 
Belém, ____/____/____ 
 
 
Assinatura do(a)  Avaliador(a): _________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO III 

 

Requerimento de defesa a distância via Skype 
 

 
 
 
 
Eu, __________________________________________________, Documento de identificação com foto (RG, CNH, 

Passaporte, etc.):____________, Numero de documento de identificação: ______________________, candidato(a) à 

vaga de Professor Visitante junto ao Programa de Ecologia Aquática e Pesca UFPA, solicito a realização da defesa do 

meu projeto de pesquisa e plano de atividades por Skype. 

Meu nome de usuário no Skype é ___________________________. 

E-mail: __________________________________________________. 

Número de telefone incluindo DDD ou código do país: _________________________________. 

Sistema de mensagens (e.g. WhatsApp) usadas com este número (se existe): _____________________. 

 

Local/Data, _____________________________de ______________________de ____________. 
 

 


