PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

RECURSO AO RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
À Comissão de Planejamento e Organização de Concursos Públicos
NOME: ___________________________________ N de inscrição: __________________
CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO DO IFPA
ÁREA: ______________________________ CÓDIGO_____________
CAMPUS ______________________________
Edital 01/2013
Requer revisão na pontuação obtida na prova de títulos, segundo o quadro a seguir:
Item
01
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05
06
07
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

a) TÍTULOS ACADÊMICOS - Pontos não acumulativos – Máximo:
10 pontos
Doutorado na área do concurso
Doutorado na área afim
Mestrado na área
Mestrado em área afim
Especialização na área- 360 horas
Especialização em área afim - 360 horas
Aperfeiçoamento – 180 horas
b) PUBLICAÇÃO
/ EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
/
CAPACITAÇÃO – Máximo: 30 pontos
Livro editado, ou publicado ou traduzido.
Capítulo de livro editado, ou publicado ou traduzido.
Artigo em periódico indexado com corpo editorial, últimos 03 anos
Trabalho completo publicado em anais de congresso, últimos 03 anos
Resumo publicado em anais de congresso, últimos 03 anos.
Trabalho publicado em encontro científico nacional, últimos 03 anos.
Trabalho publicado em encontro científico internacional, últimos 03
anos.
Docência (em instituição reconhecida pelo MEC em nível médio,
técnico, superior ou pós-graduação)
Orientação de monografia, TCC, TAC.
Participação em bancas de: concurso para docente, dissertação ou tese.
Experiência profissional não acadêmica comprovada na área do objeto
do concurso.
Coordenação de projetos de pesquisa e de extensão aprovados, com
financiamento.
Participação em projetos de pesquisa e de extensão aprovados, com
financiamento.
Assessoria, consultoriaou participação em comissão “AD HOC”
Bolsista em projetos de pesquisa, ensino ou extensão (orientador e/ou
pesquisador)
Diretoria,chefia, gerência, coordenação de cursos, no mínimo 01 ano
Cursos, encontros e jornadas de atualização de 40 a 100 horas,
realizados em entidades públicas ou privadas reconhecidas.
Participação em congresso (autor, conferencista, debatedor, painelista,
coordenador de seção)

Pontos

Pontuação

10
08
08
06
06
04
02

1 por livro
0,5 por livro
0,5 por publicação
0,5 por publicação
0,25 por publicação
0,5 por publicação
0,75 por publicação
2 por ano
0,5 por trabalho
0,25 por participação
2 por ano
0,75 por participação
0,5 por participação
0,5 por participação
0,5 por participação
0,5 por participação
0,25 por participação
0,5 por participação

Obs. O candidato deve preencher o quadro acima com a pontuação que o mesmo julgar fazer juz, considerando a documentação entregue
à Comissão no dia 10/11/2013..

PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Data: _______/________/_____________
Assinatura___________________________________
PARECER DA COMISSÃO
( ) DEFERIDO

( ) INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___
Assinaturas
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
•

Este	
   formulário	
   deve	
   ser	
   impresso,	
   preenchido,	
   assinado	
   e	
   enviado	
   na	
   forma	
   digitalizada	
   para	
   o	
   email	
  
concurso.docente2013@ifpa.edu.br	
  ,	
  juntamente	
  com	
  o	
  protocolo	
  dos	
  correios	
  que	
  comprove	
  o	
  envio	
  dos	
  documentos	
  solicitados	
  
no	
  edital	
  01.2013.	
  

