
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

EDITAL N° 83, DOU 25/04/2018 | Edição: 79 | Seção: 3 | Página: 65 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROFESSOR VISITANTE 
 

TEMA: ECOLOGIA DE COMUNIDADES, MACROECOLOGIA, 
MORFOMETRIA GEOMETRICA E SISTEMÁTICA ZOOLÓGICA 

 
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

 
Inscrições 26 de abril a 11 de maio de 2018 

Homologação das inscrições pela Comissão 
Examinadora e aprovação na Congregação do ICB 

14 a 18 de maio de 2018 

Divulgação das inscrições homologadas 18 de maio de 2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos Projetos 
(eliminatório) 

23 de maio de 2018 

Divulgação do resultado do julgamento de Títulos 
(classificatório) 

28 de maio de 2018 

Divulgação do resultado final 31 de maio de 2018 
 

Documentos para a inscrição presencial* ou por e-mail**: 
 
I – requerimento de inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I);  
II – projeto de pesquisa a ser desenvolvido no decorrer do contrato. O projeto deverá ter 
no máximo 3 (três) páginas, estar enquadrado em uma das linhas de atuação do Edital e 
incluir os seguintes itens: Apresentação (0 a 2 pontos), Resultados esperados (0 a 3 
pontos), Viabilidade técnico-financeira (0 a 3 pontos), Formação de recursos humanos (0 
a 2 pontos). A pontuação do projeto será a média aritmética simples dos pontos a ele 
atribuídos por cada um dos examinadores, considerada uma casa decimal, sendo 7 (sete) a 
média mínima para aprovação. 
III – Curriculum Vitae em três vias, estando uma via acompanhada das comprovações 
[portador do título de Doutor no mínimo há 2 (dois) anos (Resolução N° 4.198, 
26/10/2011), com tema da tese em Zoologia abordando uma das seguintes áreas: 
Diversidade Filogenética e Funcional de Comunidades; Macroecologia; Distribuição 
potencial de espécies; Morfometria geometria aplicada à zoologia; Métodos aplicados à 
sistemática filogenética e/ou biogeografia; Sistemas e taxonomia zoológica]; 
- produção mínima de 6 (seis) artigos Qualis B1+ ou 3 (três) artigos Qualis A, na área de 
Biodiversidade da CAPES, publicados a partir de 2014; 
- preencher formulário de pontuação de títulos do ICB (Resolução 010, 07/02/2018) – 
Anexo II. A pontuação final (de zero a mil pontos) de cada candidato no julgamento de 
títulos será obtida mediante a pontuação atribuída àquele candidato pela Comissão de 
Seleção. A Conversão da pontuação média de zero a mil pontos, obtida pelo candidato, 
para nota de zero a dez será feita através da divisão do total de pontos por cem 
(considerada uma casa decimal). 
 
* Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas, Campus Universitário do Guamá, Rua 
Augusto Corrêa n. 01, Bairro Guamá, CEP: 66075-110, Belém - Pará, de segunda-feira 
a sexta-feira. Horário: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. 



** Enviar documentação digitalizada para: executivaicb@gmail.com, incluindo o título 
“concurso professor visitante PPGZOOL”; no prazo de até 24 horas, a secretaria enviará 
um e-mail de resposta comprovando o recebimento da documentação digitalizada, tendo 
este validade equivalente a um comprovante de inscrição. 
 
 

A nota final do candidato será a média resultante do  
somatório da nota do projeto de pesquisa, com peso 1 (um), 

e a nota do julgamento de títulos, com peso 3 (três), dividido por 4 (quatro). 
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Belém, 26 de abril de 2018 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gustavo R. S. Ruiz 
- presidente da Comissão de Seleção PSS Visitante PPGZOOL UFPA 2018 - 

 
 
 
  


