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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR VOLUNTÁRIO PARA O DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
O Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental (DAEA) torna público o edital de abertura do Processo Sele vo para Credenciamento de Professor
Voluntário, conforme o estabelecido na Resolução 471/CONSEA de 5 de abril de 2017, pelo período máximo de três anos, que será regido pelas seguintes
normas.
I – DO NÚMERO DE VAGAS
1.1 – Este processo de seleção visa o preenchimento de até 6 (seis) vagas para o credenciamento de Professor Voluntário junto ao Departamento Acadêmico
de Engenharia Ambiental, respeitando o quan ta vo de 50% (cinquenta por cento) da soma dos docentes efe vos, subs tutos e visitantes lotados no
departamento, conforme normas estabelecidas na Resolução 471/CONSEA/2017. Nesses termos, as vagas são as seguintes:
a. 1 (uma) vaga para graduados em: Pedagogia ou Ciências Sociais ou Filosoﬁa ou Direito.
b. 1 (uma) vaga para graduados em: Bacharelado em Biologia ou Licenciatura em Biologia.
c. 1 (uma) vaga para graduados em: Bacharelado em Física ou Licenciatura em Física.
d. 1 (uma) vaga para graduados em: Bacharelado em Química ou Licenciatura em Química.
e. 2 (duas) vaga para graduados em: Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Civil ou
Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola ou Engenharia de Agrimensura ou Gestão Ambiental .
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II – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ÁREAS ESPECÍFICAS
2.1 – As vagas para os componentes curriculares ﬁcam assim distribuídas:

Componente curricular do curso

Número de vagas

Distribuição das vagas

Ciências Sociais e Humanas

1

1 – Graduação em Pedagogia ou Ciências Sociais ou Filosoﬁa ou Direito

Ciências Biológicas

1

1 – Graduação em Biologia

Ciências Exatas

2

1 – Graduação em Física (licenciatura e bacharelado)
1 – Graduação em Química (licenciatura e bacharelado)
2 – Graduação em:
Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou

Engenharias e Geociências

2

Engenharia Civil ou
Engenharia Agronômica ou
Engenharia Agrícola ou Engenharia de Agrimensura ou
Gestão Ambiental

2.2 – Em caso de não haver inscritos para as vagas por área especíﬁca, elas serão redimensionadas para as outras áreas.
III – DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
3. – O Candidato, ao se inscrever no processo, objeto deste edital, deve, necessariamente, iden ﬁcar a área para a qual se submete à seleção (Anexo I),
sob pena de não homologação da inscrição.
3. – Sem prejuízos ao cumprimento de outras exigências, para instruir o processo de credenciamento, o candidato, sob pena de não homologação, deve
apresentar as seguintes documentações.
i) Ficha de Inscrição e Carta de intenções para credenciamento (Anexo I).
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ii) Cópia do Currículo La es.
iii) Quadro de critérios para a avaliação do Currículo La es com documentação comprobatória conforme exempliﬁcado no Quadro 1 – úl mos 3
(três) anos (preencher Anexo II).
iv) Comprovar pelo menos um dos requisitos a seguir:
a. Atestar experiência mínima de dois anos em magistério do Ensino Superior;
b. Possuir, pelo menos, uma pós-graduação lato sensu em área aﬁm às disciplinas que ministrará;
c. Comprovar experiência em pesquisa concluída após término da graduação, correlata à área que atuará.
3.3 – A documentação deve ser digitalizada em formato PDF, em um único arquivo, e enviada pelo candidato única e exclusivamente via o e-mail oﬁcial
dea@unir.br.
IV – DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1 – As homologações das inscrições estão condicionadas ao cumprimento dos critérios estabelecidos neste edital.
V – DOS RECURSOS
5.1 – O candidato poderá interpor recurso contra os resultados do presente certame desde que esteja em cumprimento aos seguintes itens:
5.1.1 – Dentro do prazo es pulado no cronograma disponível no Item 6.1, constando a jus ﬁca va do pedido em que se apresente a sua razão;
5.1.2 – Encaminhar o recurso somente pelo e-mail oﬁcial: dea@unir.br.
VI – DO CRONOGRAMA
6.1 – O Cronograma contemplando as etapas e prazos de eventos deste processo sele vo consta no quadro abaixo.

Ord.
1
2

Evento
Inscrição e entrega de documentos no departamento DAEA
Entregar via e-mail: dea@unir.br.
Análise da documentação das inscrições

Data
09/01/2020 a 19/01/2020
20/01/2020 a 21/01/2020
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3

Publicação das inscrições homologadas no site oﬁcial do departamento: www.dea.unir.br.

22/01/2020

4

Período de recurso às inscrições homologadas.

22/01/2020 até as 23:59 horas do dia
24/01/2020

5

Publicação dos resultados dos recursos no site oﬁcial do departamento: www.dea.unir.br.

25/01/2020

6

Resultado oﬁcial das inscrições homologadas publicado no site oﬁcial do departamento:
www.dea.unir.br.

25/01/2020

7

Resultado Final da Seleção publicado no site oﬁcial do departamento: www.dea.unir.br.

28/01/2020

8

Período de recurso ao Resultado Final da Seleção. Publicado no site oﬁcial do departamento:
www.dea.unir.br.

28/01/2020 até as 23:59 horas do dia
30/01/2020

9

Resultados dos recursos publicados no site oﬁcial do departamento: www.dea.unir.br.

31/01/2020

10

Resultado Final após recursos. Publicado no site oﬁcial do departamento: www.dea.unir.br.

31/01/2020

6.2 – Todas as divulgações rela vas às etapas e aos resultados deste certame serão disponibilizadas somente via o site oﬁcial www.dea.unir.br.
VII– DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
7.1 – O processo avalia vo ocorrerá em etapa única composta de análise do Currículo La es de caráter eliminatório.
7.2 – Análise do Currículo com documentação comprovada – Úl mos 3 (três) anos conforme o quadro seguinte.
Quadro 1: Critérios para a avaliação do Currículo La es documentado de 2016 a 2019.

Item

Pontuação

Limite
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1. Formação acadêmica
Doutorado concluído na área ou áreas aﬁns

300 pts

300 pts

Doutorado concluído em outras áreas

280 pts

280 pts

Mestrado concluído na área ou áreas aﬁns

200 pts

200 pts

Mestrado concluído em outras áreas

180 pts

180 pts

Pós-graduação lato sensu concluído na área ou áreas aﬁns

100 pts

100 pts

Pós-graduação lato sensu concluído em outras áreas

90 pts

90 pts

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis A1

100 pts

--

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis A2

80 pts

--

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B1

60 pts

--

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B2

40 pts

--

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B3

20 pts

60 pts

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B4

10 pts

30 pts

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B5

5 pts

20 pts

Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis C

2 pts

6 pts

Trabalho completo publicado em anais de evento nacional ou internacional

4 pts

20 pts

Trabalho completo publicado em anais de evento local ou regional

2 pts

10 pts

2. Publicação bibliográﬁca
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Resumo publicado em revista ou evento internacional

2 pts

20 pts

Resumo publicado em revista ou evento nacional

1pt

20 pts

Livro publicado em texto integral

20 pts

60 pts

Livro publicado em coletânea

10 pts

30 pts

Capítulo de livro publicado (máximo 1 capítulo por livro)

5 pts

15 pts

Demais pos de produção bibliográﬁca

1pt

10 pts

Curso de atualização ou aperfeiçoamento ministrado na área em evento nacional/internacional

2 pts

--

Curso de atualização ou aperfeiçoamento ministrado na área em evento local/regional

1pt

--

Palestra proferida em evento cien ﬁco nacional/internacional

2 pts

--

Palestra proferida em evento cien ﬁco local/regional

1 pt

--

Orientações concluídas de Doutorado

30 pts

-

Orientações concluídas de Mestrado

10 pts

-

Orientações concluídas de Monograﬁa de Curso de Especialização

5 pts

20 pts

Orientações concluídas de TCC, PIBIC ou PIBID

5 pts

10 pts

Par cipação em banca examinadora Doutorado

3 pts

15 pts

3. Produção técnica

4. Orientações concluídas
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Par cipação em banca examinadora Mestrado

2 pts

10 pts

Par cipação em banca de Monograﬁa/TCC

2 pts

10 pts

Par cipação em banca de concurso

2 pts

10 pts

Par cipação em evento cien ﬁco

2 pts

10 pts

7.3 – A pontuação sugerida deve ser preenchida pelo próprio candidato e enviada junto com toda a documentação exigida no momento da inscrição de
acordo com o modelo existente no Anexo II e enviada única e exclusivamente via e-mail oﬁcial: dea@unir.br.
VIII – DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO
8.1 – O credenciamento e atuação estão sujeitos às exigências con das na Resolução 471/CONSEA/2017 e às necessidades do Departamento Acadêmico de
Engenharia Ambiental.
IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Os casos omissos serão analisados e julgados pela comissão organizadora.

Ji-Paraná, 09 de janeiro de 2020.

Prof. Ma. MARGARITA MARÍA DUEÑAS OROZCO
Vice – Chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental - DAEA
Portaria n. 558/2018/GR/UNIR de 02 de Agosto de 2018
Campus Ji-Paraná – RO
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO E CARTA DE INTENÇÕES

1- DADOS PESSOAIS:
NOME
DATA DE NASCIMENTO:

LOCAL:

NACIONALIDADE:

CPF:

ÁREA DE CREDENCIAMENTO:
FORMAÇÃO:
2- ENDEREÇO E CONTATO:
RUA/AVENIDA:
COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

CELULAR:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CARTA DE INTENÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ANEXO II
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES DOCUMENTADO DE
2016 a 2019

Item

Quant.

Pont.

1. Formação acadêmica
Doutorado concluído na área ou áreas aﬁns
Doutorado concluído em outras áreas
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Mestrado concluído na área ou áreas aﬁns
Mestrado concluído em outras áreas
Pós-graduação lato sensu concluído na área ou áreas aﬁns
Pós-graduação lato sensu concluído em outras áreas

2. Publicação bibliográﬁca
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis A1
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis A2
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B1
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B2
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B3
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B4
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis B5
Ar go completo publicado em periódico indexado Qualis C
Trabalho completo publicado em anais de evento nacional ou internacional
Trabalho completo publicado em anais de evento local ou regional
Resumo publicado em revista ou evento internacional
Resumo publicado em revista ou evento nacional
Livro publicado em texto integral
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Livro publicado em coletânea
Capítulo de livro publicado (máximo 1 capítulo por livro)
Demais pos de produção bibliográﬁca

3. Produção técnica
Curso de atualização ou aperfeiçoamento ministrado na área em evento nacional/internacional
Curso de atualização ou aperfeiçoamento ministrado na área em evento local/regional
Palestra proferida em evento cien ﬁco nacional/internacional
Palestra proferida em evento cien ﬁco local/regional

4. Orientações concluídas
Orientações concluídas de Doutorado
Orientações concluídas de Mestrado
Orientações concluídas de Monograﬁa de Curso de Especialização
Orientações concluídas de TCC, PIBIC ou PIBID
Par cipação em banca examinadora Doutorado
Par cipação em banca examinadora Mestrado
Par cipação em banca de Monograﬁa/TCC
Par cipação em banca de concurso
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Par cipação em evento cien ﬁco
Total de pontos
Documento assinado eletronicamente por MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe de Departamento, em 09/01/2020, às 14:29, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0332366 e o código CRC 73EFAFDF.
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