
 
EDITAL N. 02/FCH, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR VISITANTE 

 
 
O Diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Fundação Universidade 
Federal da Grande Dourados, no uso de suas atribuições, torna público o 
presente Edital para abertura de inscrições visando a seleção de Professor 
Visitante para o Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) nas áreas 
de: Geografia Humana/ Epistemologia da Geografia; Geografia 
Humana/Territórios e fronteiras: diversidades étnico-culturais e conflitos e 
Geografia Física/ Planejamento ambiental e técnicas de espacialização 
cartográfica. O presente edital visa complementar as informações do Edital Nº 
48 – PROPP, de 18 de novembro de 2014.  
 
 
1 – PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:  
Período: de 05 de dezembro de 2014 a 23 de janeiro de 2015.  
Local: Faculdade de Ciências Humanas  
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal: 364, Cep: 79.825-
900 - Fone: (67) 3410-2265 - E-mail: fch@ufgd.edu.br 
Horário: das 8h às 11h e das 14h às 17h.   
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, via SEDEX, ou, por intermédio 
de procurador regularmente constituído. 
  
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  
Os requisitos básicos para inscrição são:  
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com Visto Permanente ou 
Visto Temporário de Trabalho;  
b) apresentação de cópia do RG, CPF, Título Eleitoral e Reservista (se for o 
caso) ou Passaporte (se estrangeiro);  
c) apresentação de cópia do comprovante da titulação exigida de acordo com a 
área/subárea para qual irá concorrer;  
d) apresentação do curriculum vitae, modelo CNPq, com os respectivos 
comprovantes dos últimos três anos.  
Os diplomas de graduação ou pós-graduação (mestrado e doutorado) deverão 
estar devidamente registrados (se nacionais) ou revalidados (se estrangeiros). 
No caso de diplomas ainda em processo de registro serão aceitos, para 
inscrição, documentos que comprovem a conclusão do curso.  
É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 
 
3. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições serão deferidas ou indeferidas até o dia 10 de fevereiro de 2015 
ÀS 17 HORAS; 
 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:  
O processo será constituído de Prova Didática (de caráter eliminatório e 
classificatório) e Prova de Títulos (de caráter classificatório).  
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A Prova Didática será realizada em sessão pública e constará de uma aula 
com duração de no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 60 (sessenta) minutos, 
versando sobre um tema constante do Anexo 1 deste edital, sorteado com, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo vedado aos demais 
candidatos assisti-la. 
Na Prova de Títulos será analisado o curriculum vitae do candidato, e serão 
levados em consideração e pontuados, desde que devidamente comprovados: 
títulos acadêmicos; produção científica, artística, técnica e cultural; atividade 
didática; atividade técnica-profissional e participação em congressos e reuniões 
científicas de acordo com a tabela constante no Anexo 2 deste edital.  
Não será pontuada a titulação exigida como requisito mínimo para inscrição no 
processo seletivo simplificado, sendo que cada título será considerado apenas 
uma vez. 
O Curriculum Vitae será pontuado conforme Quadro/Anexo 2 deste Edital, 
tomando como princípio que ao candidato que obtiver o maior número de 
pontos será atribuída a nota 10 (dez) e aos demais notas proporcionais 
calculadas a partir de uma regra de três simples. 
Em caso de candidato único, o cálculo da nota do Curriculum Vitae será feito 
da seguinte forma: a) ao candidato que atingir 20 (vinte) pontos totais, ou mais, 
no Quadro de Atribuição de Pontos (Anexo 2 deste Edital) será atribuída nota 
10 (dez); b) ao candidato que não atingir 20 (vinte) pontos, será feita regra de 
três para cálculo de sua nota, considerando-se 20 (vinte) pontos, nota 10 (dez) 
como referência.  
 
5. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
Para cada uma das Provas que compõem o Processo Seletivo Simplificado, a 
Comissão Julgadora atribuirá uma nota, observada uma escala de 0 (zero) 10 
(dez). Serão classificados para a Prova de Títulos, os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) na Prova Didática.   
A classificação final dos candidatos será feita com base na soma dos pontos 
obtidos nas provas, em ordem decrescente de pontuação. No caso de empate, 
a classificação obedecerá a seguinte ordem de preferência: 
I – melhor média na Prova Didática; 
II – melhor nota na Prova de Títulos; 
III – maior tempo de magistério no ensino superior; 
IV – idade, em favor do candidato mais idoso. 
 
6. CRONOGRAMA DAS PROVAS  
ÁREA/SUBÁREA: Geografia Humana/ Epistemologia da Geografia 
Sorteio do Ponto da Prova Didática: 24 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas 
nas dependências da FCH 
Prova Didática: 25 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas nas dependências da 
FCH.  
 
ÁREA/SUBÁREA: Geografia Humana/Territórios e fronteiras: diversidades 
étnico-culturais e conflitos 
Sorteio do Ponto da Prova Didática: 25 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas 
nas dependências da FCH. 
Prova Didática: 26 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas nas dependências da 
FCH. 



 
ÁREA/SUBÁREA: Geografia Física/Planejamento ambiental e técnicas de 
espacialização cartográfica 
Sorteio do Ponto da Prova Didática: 23 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas 
nas dependências da FCH. 
Prova Didática: 24 de fevereiro de 2015 às 8:00 horas nas dependências da 
FCH. 
 
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados do processo de seleção serão divulgados até às 17h do dia 27 
DE FEVEREIRO DE 2015.  
 
8. DOS RECURSOS 
Serão admissíveis recursos contra as decisões da Comissão Julgadora nas 
seguintes hipóteses: 
I – do deferimento/indeferimento preliminar da inscrição, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas a contar da divulgação; 
II – do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de dois dias 
úteis, a contar da data da divulgação. 
O recurso deverá ser dirigido à Presidência do Conselho Diretor e protocolado 
na Secretaria da Faculdade de Ciências Humanas.  
 

 

 

 

João Carlos de Souza 

Diretor da Faculdade de Ciências Humanas/UFGD  



 
Anexo 1 – PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA  

 

ÁREA/SUBÁREA: Geografia Humana/ Epistemologia da Geografia   
 

1. Paradigmas da Geografia contemporânea     

2. O pensamento geográfico brasileiro na atualidade  

3. A ciência geográfica na crise da modernidade  

4. Perspectivas teórico-metodológicas para a Geografia no século XXI 

5. Conceitos e categorias na produção do conhecimento geográfico  

 
ÁREA/SUBÁREA: Geografia Humana/Territórios e fronteiras: diversidades 
étnico-culturais e conflitos 
 
01. Território, fronteira e globalização;  
02. Concepções de fronteira na Geografia contemporânea;  
03. Etnia e raça: questões contemporâneas 
04. Comunidades tradicionais, territórios e fronteiras 
05. Identidades e conflitos territoriais 

 

ÁREA/SUBÁREA: Geografia Física/ Planejamento ambiental e técnicas de 
espacialização cartográfica 

 

01. Planejamento ambiental: fundamentos, métodos e técnicas. 

02. Sustentabilidade, Geografia e planejamento ambiental. 

03. Planejamento ambiental:  o uso de modelos e a construção de cenários. 

04. Planejamento e zoneamento ambiental: modelos, técnicas e a gestão 

territorial. 

05. Processo de licenciamento ambiental e sua importância para o 

desenvolvimento de políticas de planejamento ambiental. 

06. Planejamento ambiental, unidades de conservação e políticas ambientais 

no Brasil. 

07. O uso SIGs no processo de planejamento ambiental e gestão do território. 

08. Técnicas e métodos de georreferenciamento no estudo do meio físico 

voltado ao planejamento ambiental. 

09. Clima e gestão territorial: técnicas de espacialização com vistas ao 

planejamento ambiental. 

10. Planejamento ambiental e gestão de recursos hídricos. 
  



 

Anexo 2 - QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA CURRICULUM 
VITAE 

Item Títulos Valor 
(Por 

item) 

Pontuação 
(Máxima 
por item) 

Pontuação 
Obtida 

 

1 Doutorado sanduíche no exterior. 1,0 1,0  
2 Estágio de Pós-Doutorado no Brasil concluído. 3,0 6,0  
3 Estágio de Pós-Doutorado no exterior concluído. 5,0 10,0  
4 Cursos de curta duração realizados no exterior. 0,5 2,0  
5 Exercício de atividade profissional de nível superior, na 

administração Pública ou Privada, em empregos/cargos 
especializados na área de formação ou em área afim. 
Valor por ano, sem sobreposição de tempo. 

0,8 2,4  

6 Exercício de magistério em curso de ensino superior na 
área de formação ou em área afim. Valor por ano, sem 
sobreposição de tempo. 

1,0 5,0  

7 Exercício de atividade profissional de nível superior, de 
assessorias e projetos na área. Valor por ano, sem 
sobreposição de tempo. 

0,5 2,5  

8 Exercício de Cargos de Direção Superior em atividades 
de administração acadêmica em Instituição de Ensino 
Superior, por cargo e no mínimo doze meses. 

0,4   

9 Exercício de Cargos/funções de Coordenação de Curso, 
Chefia de Departamento ou equivalente em Instituição 
de Ensino Superior, por cargo e no mínimo doze meses. 

0,2   

10 Coordenação/Presidência de Comissões Permanentes 
(ex.: Comissão Própria de Avaliação (CPA’s)), e/ou 
Comissões de Concurso Público de Instituição de Ensino 
Superior, por Comissão. 

0,2   

11 Participação em Comissões Permanentes (p. ex.: 
Comissão Própria de Avaliação (CPA’s)), e/ou Comissões 
de Concurso Público de Instituição de Ensino Superior, 
por participação. 

0,1   

12 Aprovação em concurso público na área de formação. 
Valor por aprovação. 

1,25 2,5  

13 Publicação de livro didático/técnico ou de interesse para 
a área, de autoria exclusiva do candidato.  

1,6   

14 Publicação de livro didático/técnico ou de interesse para 
a área, em coautoria.  

0,8   

15 Publicação de capítulo de livro didático/técnico ou de 
interesse para a área, de autoria exclusiva do candidato.  

0,6   

16 Experiência em administração acadêmica, pesquisa e/ou 
extensão universitária. Valor por ano, sem sobreposição 
de tempo. 

0,5 2,5  

17 Orientações concluídas de monografias de conclusão de 
curso de graduação. Valor por orientação. 

0,2 1,0  

18 Orientações concluídas de monografias de conclusão de 
curso de pós-graduação lato sensu. Nos últimos cinco 
anos. Valor por orientação. 

0,7   

19 Orientações concluídas de dissertações de mestrado. 
Nos últimos cinco anos. Valor por orientação. 

1,2   

20 Orientações concluídas de teses de doutorado. Nos 
últimos cinco anos. Valor por orientação. 

1,8   



21 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito A1 
(QUALIS).  

4,0   

22 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito A2 
(QUALIS).  

3,5   

23 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito B1 
(QUALIS).  

2,5   

24 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito B2 
(QUALIS).  

2,0   

25 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito B3 
(QUALIS).. 

1,5   

26 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito B4 
(QUALIS).  

1,0   

27 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados com corpo editorial Conceito B5 
(QUALIS).  

0,5   

28 Artigos publicados em periódicos científicos 
especializados de língua estrangeira não incluídos no 
QUALIS. 

1,5   

29 Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
internacionais (mais de seis páginas).  

0,7   

30 Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
nacionais (mais de seis páginas).  

0,6   

31 Resumos expandidos publicados em anais de eventos 
internacionais.  

0,5   

32 Resumos publicados em anais de eventos 
internacionais.  

0,4   

33 Resumos expandidos publicados em anais de eventos 
nacionais.  

0,4   

34 Resumos publicados em anais de eventos nacionais.  0,2   
35 Patente registrada de produtos/processos de registro 

junto ao INPI (com comprovação).  
1,0   

36 Organização e editoração de livros e periódicos, com 
corpo editorial.  

0,4   

37 Confecção de mapas, cartas geográficas e maquetes. 0,3 0,6  
38 Participação em bancas examinadoras de doutorado. 0,8 4,0  
39 Participação em bancas examinadoras de qualificação 

de doutorado. 
0,4 2,0  

40 Participação em banca examinadora de mestrado. 0,4 2,0  
41 Participação em bancas examinadoras de qualificação 

de mestrado. 
0,2 1,0  

42 Participação em bancas examinadoras de graduação, 
aperfeiçoamento, especialização. 

0,1 1,0  

43 Participação em banca examinadora de concurso 
público. 

0,2 1,0  

44 Participação em bancas examinadoras no exterior. 0,5 2,0  
45 Bolsa de produtividade em pesquisa – CNPq, valor por 

ano.  
1,5   

46 Tradução de livro na área. 0,6 1,2  
47 Tradução de capítulo de livro ou artigo na área. 0,3 0,6  



48 Organização de evento científico. 0,6 1,8  
49 Coordenação ou vice coordenação em evento de ensino, 

pesquisa e extensão com financiamento de instituições 
de fomento ou convenio (MEC, CAPES, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação). 

0,6 1,8  

50 Parecer em artigo científico, ou parecerista ad hoc de 
revista científica na área. 

0,3 3,0  

51 Editor de Revista com QUALIS na área. Valor por revista. 0,4 4,0  
52 Conferência, palestra, mesa-redonda em evento 

científico nacional. 
0,2 1,0  

53 Aula magna/aula inaugural em instituição de ensino 
superior. 

0,4 1,2  

54 Participação em mesas redondas, palestras ou 
conferências em eventos realizados no exterior.  

0,5 2,0  

55 Coordenação de simpósio, mesa-redonda nacional. 0,2 1,0  
56 Coordenação de simpósio, mesa-redonda internacional. 0,4 2,0  
57 Projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão aprovados 

em Instituição de Fomento 
0,6   

58 Participação em projetos de pesquisa internacionais. 1,0 2,0  
59 Relatório final de projeto de pesquisa na área aprovado 

em Instituição de Fomento.  
0,3   

60 Orientações concluídas e aprovadas: Iniciação Científica 
(PIBIC/PIVIC/CNPq-balcão/PET) pontos por aluno e por 
ano.  

0,4   

61 Premiações em concursos de excelência artística ou 
acadêmica. 

0,6 3,0  

62 Outro tipo de produção artística ou acadêmica. 0,3 10,5  
63 Outras atividades profissionais. 0,3 0,9  

 


