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SELEÇÃO DE CANDIDATO A VAGA DE DOCENTE 
COLABORADOR 

 

 

1. Apresentação 

 

1.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (PCTA), do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, da Universidade Federal 

do Espírito Santo, torna público o edital de inscrição e seleção para o “Credenciamento de 

Docente Colaborador” 

 

1.2 Área de concentração: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

1.3 Linhas de Pesquisa:  

- Linha 1: Engenharia e Tecnologia de Alimentos 

Descrição da linha: Estudos relacionados a Engenharias, Processamento, Desenvolvimento 

de Novos Produtos, Controle da Qualidade e Tecnologias de Alimentos; 

- Linha 2: Ciência de Alimentos 

Descrição da linha: Estudos relacionados a Biotecnologia e Propriedades Físicas, Químicas, 

Microbiológicas, Enzimáticas, Nutricionais, Funcionais e Sensoriais dos Alimentos. 

 

1.4 Será ofertada 01 (uma) vaga. 

 

2. Dos Requisitos 

 

Ao se aplicar para a seleção, o candidato deve estar ciente e concordar com os termos 

constantes no presente edital: 

 

2.1 O docente colaborador deve ser portador do título de doutor e estar vinculado à instituição 
de ensino superior e, ou de pesquisa. 
 
2.2 Os docentes colaboradores deverão atuar de forma complementar ou eventual, 
ministrando ou colaborando com disciplinas, co-orientando dissertações ou colaborando em 
atividades de pesquisa e, ou extensão no Programa. 
 
2.3 Os docentes colaboradores permanecerão vinculados ao Programa por tempo 
determinado, definido segundo o cronograma de atividades a ser apreciado e aprovado pelo 
Colegiado Acadêmico e não deve ultrapassar 24 meses. 
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2.4 Transcorrido o prazo de 24 meses, o docente colaborador poderá ser reconduzido, 
mediante manifestação de interesse, sendo necessária a aprovação pelo Colegiado do 
PCTA. 
 
3. Da Inscrição 

 

3.1 Estão habilitados à inscrição portadores de títulos de Doutor nas áreas de Ciências 

Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Engenharias. 

 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 13 de junho de 2017 a 30 de junho 

de 2017. 

 

3.3  Para inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 

-  Carta de indicação de um docente permanente do PCTA; 

 

- Declaração do candidato manifestando interesse em participar como docente colaborador 

do Programa; 

 

- Fotocópia do diploma de Graduação e de Doutorado com validade no Brasil; 

 

- Comprovação de vínculo com instituição de ensino, pesquisa ou extensão; 

 

- Currículo: 

• Informar o link do Curriculum Lattes; 

 
- Plano de atividades constando: 

• Indicação da linha de pesquisa em que pretende atuar: 

• Detalhamento das atividades ensino, pesquisa e de co-orientação de alunos, além de 

explicitar a disponibilidade para eventuais atividades administrativas (comissões internas, 

representação e emissão de pareceres), científicas (participação em bancas, organização de 

eventos, entre outros) e de extensão; 

• Cronograma de atividades semestral, definido para um período de 24 meses; 

Proposta de disciplina nova, com descrição do nome da disciplina, carga horária, 

período e ano, número de créditos, ementa, objetivos, conteúdo programático e 

referências bibliográficas; 

• Proposta de atuar em disciplina(s) já existente(s) no programa, seguir o item anterior e 

adicionar o nome do professor responsável; 

• Outras atividades não descritas anteriormente (opcional)  

 

3.4 Os documentos relacionados no item 3.3 deverão ser: 

 

a) Entregues pelo candidato, ou por seu representante legal, na Secretaria do PCTA, 

no Térreo do Prédio de Administração do CCAE-UFES - Campus da UFES em 

Alegre, Alto Universitário, s/n, Alegre – ES, nos horários de 08:30 às 11:30 horas e 

de 14:00 às 16:30 horas (em envelope lacrado); ou  

 

b)  Enviados por meio de Sedex – Encomenda Expressa, da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao Programa de Pós-Graduação em 
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Ciência e Tecnologia de Alimentos - PCTA, no Térreo do Prédio de 

Administração do CCAE-UFES - Alto Universitário, s/n, Cx. Postal 16, Alegre – ES, 

- CEP. 29.500-000, aos cuidados de Antônio Raimundo de Paula. Nesse caso, a 

data limite de postagem é o último dia do período de inscrição. O candidato deverá 

entrar em contato com o Programa para confirmar o recebimento da 

documentação, pelo telefone: (28) 3552-8719. 

 

3.5 As informações fornecidas nos documentos listados no item 3.3 serão de inteira 

responsabilidade do candidato, cabendo à Instituição a prerrogativa de excluir do processo 

seletivo aquele que não tiver formação nas áreas indicadas no item 3.1, ou, que fornecer 

dados comprovadamente inverídicos. 

 

3.6 Não será aceita inscrição com documentação incompleta e fora do período de inscrição. 

 

4. Da Seleção 

 

4.1 O processo de seleção será realizado sob a responsabilidade do PCTA/UFES, e para o 

julgamento, será indicada uma comissão avaliadora constituída de pelo menos três 

docentes permanentes do programa, que não tenham sido orientador e não tenham 

qualquer nível de parentesco com o candidato. 

 

4.2 A seleção para credenciamento considerará: 

- A pontuação do Currículo Lattes conforme a Tabela no Anexo I; 

- A consistência do cronograma de atividades; 

- As demandas das linhas de pesquisa do PCTA; 

 

4.3 Em caso de empate, prevalecerá o maior número de publicações em periódicos A1, A2, 

B1 ou B2, nesta ordem, vinculados ao Comitê Assessor de Ciência de Alimentos da CAPES. 

Caso o empate se mantenha, o candidato que tiver obtido o título de doutor a mais tempo 

será classificado.   

 

4.3 Cronograma do processo de seleção: 

 

Etapa Data 

Inscrições para seleção De 13 de junho a 30 de junho de 2017 até às 

16:30 horas 

Avaliações da produção técnico-científica 

do candidato e propostas de trabalho 

De 03 a 05 de julho de 2017 

Data limite Publicação do Resultado Final 

da Seleção. 

Dia 07 de julho de 2017 

 

 

4.4 Os candidatos não selecionados poderão providenciar a retirada de seus documentos na 

Secretaria do Programa, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados finais, e, 

ao término desse prazo, os documentos serão enviados para reciclagem. 

 

5. Das disposições gerais 

 

5.1. Informações poderão ser obtidas na Secretaria do Programa do PCTA – no Térreo do 
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Prédio de Administração do CCAE-UFES, no campus da UFES em Alegre-ES, nos horários 

de 08:30 às 11:30 horas e de 14:00 às 16:30 horas, Alto Universitário, s/n, Alegre – ES, ou 

pelo sitio: www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br; ou pelo telefone (28) 3552- 8719. 

 

5.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação dos termos contidos neste Edital, bem 

como do Regulamento Geral da Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo; 

do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos/UFES e demais normativas internas. Estes documentos estão disponíveis no sítio: 

www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br. 

 

5.3 Acarretará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a não obediência aos critérios ou normas definidas neste Edital, ou nos 

comunicados correspondentes, bem como, o tratamento incorreto e, ou, descortês a qualquer 

pessoa envolvida neste Processo Seletivo. 

 

5.4 O candidato deverá manter o endereço atualizado, na Secretaria do Programa, enquanto 

estiver participando do Processo de Seletivo. 

 

5.5 O prazo para interposição de recurso ao Processo Seletivo será de 48 (quarenta e oito) 

horas, contadas em dias úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final, devendo o 

recurso ser encaminhado à Coordenação do Programa. 

 

5.6 Os casos omissos do presente edital serão apreciados pelo Colegiado do Programa. 

 

5.7 O presente edital será publicado no sítio: www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br  

 

 

 

Publique-se. 

 

 

 

Alegre – ES, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Prof. André Gustavo Vasconcelos Costa 

- Coordenador do PCTA - 

 

 

 

../../../../../../Luis%20Cesar/AppData/Local/Temp/www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br
../../../../../../André/Luis%20Cesar/AppData/Local/Temp/www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br
file:///E:/André/Luis%20Cesar/AppData/Local/Temp/www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br
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ANEXO I DO EDITAL Nº 004/2017– PCTA 

 
 

Modalidade Pontuação por unidade 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos A1 1,00  

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos A2 0,85 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos B1 0,70 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos B2 0,55 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos B3 0,40 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos B4 0,25 

Artigo Qualis em Ciência de Alimentos B5 0,10 

Autoria de livro editado no Exterior 0,75 

Autoria de livro editado no Brasil  0,50 

Capítulo de livro editado no Exterior 0,25 

Capítulo de livro editado no Brasil 0,25 

Publicação em Evento Internacional 0,15 

Publicação em Evento Nacional 0,10 

Publicação em Evento Local 0,05 

Patente publicada/concedida no Exterior 1,00 

Patente publicada/concedida no Brasil 0,85 

Produção Técnica/Extensão 0,25 

Coordenador de projeto de pesquisa com 
financiamento 0,25 

Colaborador de projeto de pesquisa com 
financiamento 0,10 

Orientação de Doutorado Concluída 0,75 

Co-orientação de Doutorado Concluída 0,50 

Orientação de Mestrado Concluída 0,50 

Co-orientação de Mestrado Concluída 0,25 

Orientação IC Concluída 0,25 

Orientação TCC Concluída 0,20 

Participação em banca de defesa de tese de 
doutorado 0,20 

Participação em banca de qualificação de 
doutorado 0,10 

Participação em banca de defesa de dissertação 
de mestrado 0,10 

Participação em banca de defesa de projeto de 
mestrado/doutorado 0,05 

Participação em banca de defesa de TCC 0,01 
 

Observações: 
1) Serão considerados no máximo quatro artigos dos extratos B4 e B5 no quadriênio. 
2) Considerar o currículo dos anos: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 


