
 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
 

EDITAL Nº 05 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CAMPUS MONTE ALEGRE  
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL 5/2019 

 No Edital nº05, de 6 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 28, seção 3, 

página 78 de 8/2/2019, retificam-se os itens abaixo: 

1 – Dos temas de prova – Quadro 2 

 Onde se lê: 

 

Leia-se: 

1 Mitose, meiose e controle do ciclo celular. 

2 Célula eucariota: estrutura, origem e evolução. 

3 Núcleo celular: organização, transporte e metabolismo nuclear. 

4 Formação do blastócito e implantação (nidação) do embrião. 

5 Gástrula: desenvolvimento dos três folhetos embrionários. 

6 Tecido Muscular. 

7 Tecido epitelial. 

8 Morfologia, biologia e relações filogenéticas de Condrichthyes. 

9 Morfologia, biologia e relações filogenéticas de Osteichthyes. 

10 Controle do Crescimento microbiano in vivo e in vitro. 

 

2.  Da prova de títulos, item 4.4 

Onde se lê: “O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do curriculum vitae ou 
Currículo Lattes e, quando do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora 
considerará e pontuará, desde que devidamente comprovados, os seguintes grupos de 
atividades, de acordo com o anexo 1 deste edital:” 

Leia-se:  “O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do curriculum vitae ou 
Currículo Lattes e, quando do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora 
considerará e pontuará, desde que devidamente comprovados, os seguintes grupos de 
atividades, de acordo com o Anexo II deste edital:” 

1 Mitose, meiose e controle do ciclo celular. 

2 Célula eucariota: estrutura, origem e evolução. 

3 Núcleo celular: organização, transporte e metabolismo nuclear. 

4 Gástrula: desenvolvimento dos três folhetos embrionários. 

5 Gástrula: desenvolvimento dos três folhetos embrionários. 

6 Tecido Muscular. 

7 Tecido epitelial. 

8 Morfologia, biologia e relações filogenéticas de Condrichthyes. 

9 Morfologia, biologia e relações filogenéticas de Osteichthyes. 

10 Controle do Crescimento microbiano in vivo e in vitro. 
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3. DO ANEXO I - RECURSO 

Onde se lê: “Recurso contra etapa:_____________________________ do Processo Seletivo 
Simplificado, Edital PSS nº 36, de 5 de dezembro de 2018, no que se refere ao Tema: 
Administração pública e de empresas.” 

Leia-se: “Recurso contra etapa:_____________________________ do Processo Seletivo 
Simplificado, Edital PSS nº 5, de 6 de fevereiro de 2019, no que se refere ao Tema: 
Administração pública e de empresas.” 

 

Onde se lê: “Alenquer,  ......de......................de 2018 e Recebido em......../......./2018” 

Leia-se: “Monte Alegre,  ......de......................de 2019 e Recebido em......../......./2019” 

 

Acrescenta-se o Anexo II – Tabela para julgamento de títulos 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA  Pontos Pontuação máxima 

Doutorado 4,0 

4,0 
Mestrado  3,0 

Especialização 2,0 

Graduação  1,0 

2. ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS  Pontos Pontuação máxima 

Docência no ensino superior  1,0 por ano 

4,0 

Docência no ensino básico, técnico e tecnológico.  0,5 por ano 

Docência no ensino médio  0,3 por ano 

Docência em curso de extensão  0,2 por ano 

Monitoria  0,3 por ano 

Conferência, palestra, seminário proferidos. 0,2 por unidade 

Cursos ministrados na área profissional 0,1 por unidade 

Organização de evento (didático, científico ou literário).  0,2 por unidade 

Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior.  0,4 por unidade 

Aprovação em concurso público na área profissional  0,2 por unidade 

Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior.  0,2 por unidade 

Cargo de chefia ou direção em instituição de ensino superior 0,2 por ano 

Participação em banca examinadora – concurso e seleção pública  0,2 por unidade 

Participação em banca examinadora – defesa e qualificação de mestrado 

ou doutorado 
0,2 por unidade 

Participação em banca examinadora – trabalho de conclusão de curso  0,1por unidade 

Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso  0,5 por ano 

Tempo de efetivo exercício profissional em áreas afins  0,3 por ano 

3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS Pontos  Pontuação máxima 
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Livro publicado (didático, científico ou literário)  1,0 por unidade 

2,0 

Participação em projeto de pesquisa  0,2 por unidade 

Artigos ou ensaios publicados de natureza científica ou literária  0,3 por unidade 

Apresentação de trabalho em eventos científicos  0,2 por unidade 

Consultoria/parecer técnico  0,2 por unidade 

 

Monte Alegre, 13 de fevereiro de 2019. 


