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Biotecnologia Dedicação Exclusiva 01
Ficam retificados os itens 5, 6, 7 e 8 do Edital nº 073/2009 de 27 de 

agosto de 2009, passando assim sua redação, bem como a publicação dos 
anexos.

5.0    DAS ETAPAS DO CONCURSO
5.1   O Concurso constará das etapas abaixo e na seguinte ordem::

5.1.1 prova escrita; (eliminatória)
5.1.2 prova didática; (classificatória)
5.1.3 análise de currículo (classificatória)

5.2     A pontuação de cada candidato, em cada etapa será a média 
aritmética  dos  pontos  a  ele  atribuídos  pelos  examinadores 
individualmente, em uma escala de 0 a 10.

6.0   DA PROVA ESCRITA (10 Pontos)  
6.1A prova escrita será aplicada a todos os candidatos em conjunto, 

com a duração máxima de 4 (quatro) horas e versará sobre tema 
constante do conteúdo programático.

6.2 O tema, comum para todos os candidatos, será sorteado 
com  antecedência  de  uma  hora,  de  modo  a  propiciar  aos 
mesmos, prazo para consulta em sala.

6.2.1 Após rubricadas as folhas das provas, o tema 
será  sorteado  por  um  dos  candidatos,  na  presença  dos 
demais e terá início a prova escrita imediatamente após o 
decurso do prazo de consulta.

6.2.2 A prova entregue pelo candidato será acondicionada em 
envelope opaco, lacrado e rubricado pelos membros da Banca Examinadora, 
só podendo ser aberto por um membro da banca na presença do candidato ao 
se iniciarem os trabalhos de correção e/ou julgamento em dia,  hora e local 
previamente designados. 

6.2.3 A  primeira  etapa  dos  trabalhos  de  correção  e/ou 
julgamento consistirá na leitura pública da prova realizada pelo candidato e 
acompanhada por um dos membros da Banca. 

6.2.4 O candidato que não obtiver  nota mínima de 7,00 (sete) 
pontos nesta etapa será eliminado do concurso.

7.0 DA PROVA DIDÁTICA (10 Pontos)  
          7.1.A prova didática será pública, exceto para os candidatos do  

concurso,  e  constar  de  uma  preleção,  com  a  duração  de  50  



(cinqüenta  minutos)  com  tolerância  de  mais  ou  menos  cinco  
minutos acerca de um tema comum do conteúdo programático,  
sorteado com antecedência de 24 (vinte e quatro)horas, no mínimo, 

‘ para os candidatos, obedecidos à ordem de inscrição será gravada 
para efeito de registro e avaliação.

7.2. A realização da prova fora do intervalo de tempo previsto no item 
8.1 implicará na desclassificação do candidato. 

7.3.  Conforme as peculiaridades do(s) tema (s) a Banca Examinadora 
pode exigir que a prova didática seja acompanhada de ilustrações 
práticas.

7.4.  Se possível,  todos os candidatos realizarão a prova didática no 
mesmo dia.

7.5. A aula será pontuada conforme o Anexo II, 

8.0    DA ANÁLISE DE CURRÍCULO (10 Pontos) 
8.1 A  análise  do  currículo  consiste  na  apreciação  dos  elementos 

comprobatórios do mérito do candidato; no seu julgamento, atribui-
se valor ao curriculum vitae, levando-se em consideração:
I  -  exemplares  de  obras  técnicas,  científicas  ou  artísticas, 
principalmente as pertinentes à área objeto do concurso;
II  -  cópias  de  artigos  publicados  ou  de  trabalhos  completos 
apresentados  em  eventos  acadêmicos,  publicados  nos  últimos 
cinco anos;
III  -  documentos  relativos  às  atividades  profissionais  exercidas 
anteriormente;
IV - aprovação em concurso para desempenho de cargo ou função 
onde se aplicam os conhecimentos da área objeto do concurso ou 
de outros a ela correlatos;
V – a pontuação atribuída a cada item será a constante do anexo II 
que será afixada no local do concurso.

8.2. O simples desempenho de funções alheias à matéria do concurso, 
a  apresentação  de  trabalhos  cuja  autoria  não  possa  ser 
comprovada  e/ou  a  exibição  de  atestados  e  certificados  de 
comparecimento  em  congressos,  simpósios,  encontros,  ou 
eventos similares, não constituem títulos.

8.3. Só  serão  considerados,  para  efeito  de  pontuação,  os  títulos 
efetivamente comprovados no curriculum vitae, a ser apresentado 
no ato da inscrição, conforme previsão do item 1.3.2.

8.4. A pontuação atribuída será a constante do anexo III
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ANEXO II



CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  PARA  A  PROVA  DE 
DIDÁTICA

A aula será pontuada conforme os itens listados abaixo. Cada item será 

pontuado com uma nota de zero (0,00) a dez (10,00) e a nota final  será a 

média ponderada dos itens.

I – Contextualização do tema;

II  –  Apresentação  seqüencial  do  conteúdo  (Introdução,  objetivo, 

desenvolvimento e conclusão);

III – Qualidade e Atualidade das informações;

IV – Exatidão, domínio, e segurança na exposição do conteúdo;

V – Exatidão clara e objetiva com fluência e adequação da linguagem;

VI  –  Uso  e  variação  de  recursos  didáticos  e  indicação  de  referências 

bibliográficas;

VII – Distribuição e adequação do conteúdo ao tempo disponível.

(ANEXO III)
CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  PARA  A  PROVA  DE 
TÍTULOS 



TABELA DE VALORAÇÃO DOS TÍTUTOS 

I – Produção Científica e Técnica nos últimos cinco anos 

Artigos  publicados  em  revistas  internacionais  com  índice  de 
impacto acima de 5 (de acordo com a tabela Qualis/CAPES do 
comitê específico, no triênio 2004-2006). Obs.: Se o artigo for na 
sub-área  objeto  do  concurso  deve-se  acrescentar  50%  na 
pontuação do artigo 

8,0 pontos cada

Artigos  publicados  em  revistas  internacionais  com  índice  de 
impacto entre 3 e 4 (de acordo com a tabela Qualis/CAPES do 
comitê específico, no triênio 2004-2006). Obs.: Se o artigo for na 
sub-área  objeto  do  concurso  deve-se  acrescentar  50%  na 
pontuação do artigo 

4,0 pontos cada

Artigos  publicados  em  revistas  internacionais  com  índice  de 
impacto  entre 1 e 2 (de acordo com a tabela Qualis/CAPES do 
comitê específico, no triênio 2004-2006). Obs.: Se o artigo for na 
sub-área  objeto  do  concurso  deve-se  acrescentar  50%  na 
pontuação do artigo 

2,0 pontos cada

Artigos  publicados  em  revistas  internacionais  com  índice  de 
impacto menor que 1  (de acordo com a tabela Qualis/CAPES do 
comitê específico, no triênio 2004-2006). Obs.: Se o artigo for na 
sub-área  objeto  do  concurso  deve-se  acrescentar  50%  na 
pontuação do artigo 

1,0 pontos cada

Outros artigos (de acordo com a tabela Qualis/CAPES do comitê 
específico, no triênio 2004-2006)

0,5 ponto cada

Resumos em anais de congressos (nacional e internacional) 0,05 ponto cada

Livros com comissão editorial 1,0 ponto cada

Capítulo de livro com comissão editorial 0,2 ponto cada

Atividades de propriedade intelectual - Carta patente concedida ou 
registro de processos ou invenções

2,0 pontos cada

II – Atividade Didática e Orientações nos últimos cinco anos

 Exercício no Magistério Ensino Médio 0,2 ponto /ano 

Exercício no Magistério de Ensino Superior 1,0 ponto /ano 

Orientações de Iniciação Científica, Trabalhos de Conclusão 
de Cursos, Monografia, Especialização 

0,2 ponto / orientação concluída 

Orientação de Mestrado 1,0 ponto /orientação concluída 
Orientação de Doutorado 2,0 pontos/orientação concluída 

Cursos ministrados 0,1  ponto  a  cada  4  horas  de 
curso ministrado

Palestras/Conferências ministradas em eventos nacionais e 
internacionais  

0,1  ponto/  palestra  ou 
conferência  

III – Outras Atividades nos últimos cinco anos 

Coordenação de Projetos (Financiados por agências de fomento) 2,0 pontos / projeto 



Aprovação em Concurso Público para atividade docente 0,2 ponto / concurso 

Atividade de Coordenação de Cursos de Graduação 0,5 ponto / ano 

Atividade  de  Coordenação  Programas  e  Cursos  de  Pós-
Graduação (Stricto e Lato Sensu)

0,5 ponto / ano

Participação em Bancas Examinadoras de Concursos Públicos 0,1 ponto / concurso 

Participação em Bancas de Pós-Graduação 0,1 ponto / banca 

Participação  em  Bancas  Examinadoras  de 
Reconhecimento/Recredenciamento de Cursos

0,1 ponto / banca 

Participação em cursos com carga horária igual ou superior a 40 
horas

0,2 ponto / curso

Participação em monitoria, tutoria e iniciação científica  0,2 ponto / atividade 
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