
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL-ICA/UFMG 

 

EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DOCENTE COLABORADOR DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL - 2019 

 

A Coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal 

(PPGPV) do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ 

SABER que, no período de 26 de novembro a 05 de dezembro de 2019, estarão abertas 

as inscrições para a seleção de um Docente Colaborador para o PPGPV, de acordo com as 

normas deste edital. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do PPGPV, Av. 

Universitária, 1.000 - Bairro Universitário - CEP: 39404-547, Montes Claros - MG, de 

segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min, e de 14h00min às 16h00min. 

 

I – Da vaga. Será oferecida 1 (uma) vaga para Docente Colaborador, pertencente ao 

quadro docente efetivo ou visitante do ICA/UFMG, para atuação na área de concentração 

“Ciência e Tecnologia do Cultivo de Plantas” e linha de pesquisa “Ecofisiologia das 

plantas cultivadas”.  

  

II - Dos Requisitos para a Inscrição. Podem se inscrever Docentes com doutorado do 

ICA/UFMG que atuem nas áreas da vaga, de acordo com o Artigo 7 da Resolução nº 

003/2016 do PPGPV, que estabelece normas e critérios de credenciamento e 

descredenciamento do corpo docente do Programa. O candidato deverá entregar na 

secretaria do PPGPV, dentro dos prazos estabelecidos neste edital a seguinte 

documentação, encadernada, com todas as páginas numeradas na sequência indicada a 

seguir: a) Formulário de inscrição (Anexo 1) devidamente preenchido, com explanação 

objetiva da aderência de suas atividades aos requisitos da vaga e possíveis contribuições ao 

Programa, incluindo a proposta de disciplinas; b) Curriculum vitae, modelo Lattes, dos 

últimos 4 (quatro) anos (a partir de 2015 até a data atual), o qual será pontuado de acordo 

com o Anexo 02.  

 

A homologação das inscrições será divulgada pela Secretaria do PPGPV no dia 06 de 

dezembro de 2019. O prazo para a solicitação de recurso contra o resultado da 

homologação de inscrições do processo seletivo é de 02 (dois) dias úteis, a partir da data 

da divulgação do teor da homologação das inscrições, pela sua afixação na secretaria do 

PPPGV. 

 

III - Da Banca Examinadora. A banca examinadora será constituída por todos os membros 

do Colegiado do PPGPV. 
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IV – Do Processo Seletivo. O processo de seleção ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro 

de 2019. Os candidatos serão avaliados quanto à sua experiência na área da vaga e 

possível aderência de suas atividades às linhas de pesquisa do PPGPV. A avaliação da 

experiência e aderência às linhas de pesquisa do PPGPV terá valor de 30 (trinta) 

pontos. Na análise, será considerada a pertinência da proposta e das disciplinas a serem 

ofertadas, além do potencial do docente para o desenvolvimento de estudos avançados.  A 

avaliação do Curriculum vitae, com valor de 70 (setenta) pontos, será realizada com 

base nos critérios indicados no Anexo 2 deste edital, em consonância com o artigo 7 da 

Resolução nº 003/2016 do PPGPV, que estabelece normas e critérios de credenciamento e 

descredenciamento do corpo docente do Programa. 

 

V - Do Resultado Final. A nota final de cada candidato será obtida pela soma das notas de 

cada avaliação. Os candidatos serão ordenados pela sequência decrescente da nota final 

obtida. O primeiro estará apto ao credenciamento como Docente Colaborador. Em caso de 

empate no resultado final, o desempate será feito pelos pontos obtidos na avaliação do 

Curriculum Vitae. O resultado final, com as respectivas notas atribuídas em cada uma das 

etapas, será publicado no dia 16 de dezembro de 2019, até as17h00min, em painel 

externo à Secretaria do PPGPV e na página web do Programa. O prazo para a solicitação 

de recurso contra o resultado final do processo seletivo é de 10 (dez) dias, a partir da data 

da divulgação do teor da decisão final, pela sua afixação em local público e visível, conforme 

estabelece o Regimento Geral da UFMG. Durante o período de recurso, a documentação 

ficará à disposição do candidato no Secretariado PPGPV, somente para consulta interna, 

a ser realizada com a presença ininterrupta de um funcionário designado para a 

função. 

 

Montes Claros, 25 de novembro de 2019.  

Professora Leidivan Almeida Frazão 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 
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EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DOCENTE COLABORADOR DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – 2019 

 

ANEXO 1 – Ficha de inscrição 

 

Nome  
 

Formação 
(graduação/mestrado/doutorado) 

 
 

1. Informações referentes à produção intelectual (incluindo artigos científicos, livros, 
capítulos de livros e boletins técnicos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informações referentes à experiência de orientação (iniciação científica, mestrado e 
doutorado) e coordenação de projetos de pesquisa (com e sem a aprovação de recurso 
financeiro pelos órgãos de fomento). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Justificativa da aderência das atividades de pesquisa do docente com as linhas de 
pesquisa do PPGPV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Possíveis contribuições ao PPGPV. 
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5. Disciplinas a serem ofertadas, mínimo duas por ano (nome da disciplina e respectiva 
ementa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Li e estou de acordo com a Resolução Nº 003/2016, de 04 de junho de 2016, que 
estabelece normas e critérios de credenciamento e descredenciamento do corpo docente do 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFMG 

 

Local e data,   

 

Nome e Assinatura do candidato 
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EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DOCENTE COLABORADOR DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – 2019 

 

ANEXO 2 – CURRICULUM VITAE 

Serão consideradas as atividades desenvolvidas nos últimos 4 (quatro) anos. 

 

Atividades Informado 
pelo 

Candidato 

Conferido 
pela Banca 

Produção Intelectual - Máximo 40 pontos   

 Artigo Qualis A1 - 5 pontos/artigo   

 Artigo Qualis A2 - 4,25 pontos/artigo   

 Artigo Qualis B1 – 3,5 pontos/artigo   

 Artigo Qualis B2 - 2,75 pontos/artigo   

 Artigo Qualis B3 - 2,0 pontos/artigo   

 Artigo Qualis B4 - 1,25 pontos/artigo   

 Artigo Qualis B5 - 0,5 pontos/artigo   

 Livro – Organização ou edição – 4 pontos/livro   

 Capítulo de livro – 2,0 pontos/ capítulo   

 Boletim técnico – 0,5 pontos/boletim   

Atividades de orientação - Máximo 20 pontos   

 Doutorado concluído - 5 pontos/orientação   

 Doutorado em andamento - 3 pontos/orientação   

 Mestrado concluído - 3 pontos/orientação   

 Mestrado em andamento – 2 pontos/orientação   

 Iniciação Científica concluída - 1,0 ponto/orientação   

 Iniciação Científica em andamento - 0,5 ponto/orientação   

Coordenação de projeto de pesquisa - Máximo 10 pontos   

 Com captação de recurso financeiro - 5 pontos/projeto   

 Sem Captação de recurso financeiro - 1 ponto/projeto   

TOTAL   
Obs: Artigos serão pontuados de acordo com Classificação da CAPES / Área de Ciências Agrárias I. 

 
 


