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EDITAL Nº 3 – Processo nº 23116.000824/2012-20 

 

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A Comissão Examinadora, abaixo designada, homologou as inscrições dos 

seguintes candidatos, que apresentaram a documentação mínima exigida 

conforme previsto no presente edital, para realização de Concurso Público de 

Provas e Títulos para o provimento do cargo de Professor Adjunto em Geografia 

– disciplinas: Geografia e Meio Ambiente, Planejamento Socioambiental, Gestão 

Ambiental e Metodologia de Pesquisa em Geografia. 

 

 

Inscrições homologadas 

Claudio Wilson Mendes Junior 

Cristiane Regina Michelon 

Dilermando Cattaneo da Silveira 

Rodrigo Pereira Lersch 

Simone Emiko Sato 
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EDITAL Nº 3 – Processo nº 23116.000824/2012-20 

 

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

A Comissão Examinadora, abaixo designada, estabeleceu o seguinte cronograma 

de atividades específicas do Concurso Público de Provas e Títulos para o 

provimento do cargo de Professor Adjunto em Geografia – disciplinas: Geografia 

e Meio Ambiente, Planejamento Socioambiental, Gestão Ambiental e Metodologia 

de Pesquisa em Geografia. 

 

 

Dia 23/04/2012 – Segunda-feira (Sala 3205, Prédio 3) 

08h00min (i) Instalação e abertura das atividades específicas do 

presente concurso público, presidido pelo Diretor do Instituto 

de Ciências Humanas e da Informação (ou seu substituto 

legal), na presença da Comissão Examinadora. 

 (ii) Registro dos presentes e sorteio da ordem de 

apresentação dos candidatos nas provas públicas (leitura da 

prova escrita, prova didática e defesa de proposta de 

trabalho). 

 (iii) Entrega, pelos candidatos, da proposta de trabalho. 

09h00min Sorteio de ponto único para a realização da prova escrita e 

sorteio de bilhete numerado para identificação da referida 

prova. (Obs.: O ponto sorteado para a realização da prova 



escrita estará automaticamente excluído da relação de 

pontos para a realização da prova didática). 

09h10min Início da prova escrita, com duração máxima de 4 (quatro) 

horas. 

15h10min Leitura da prova escrita, de acordo com o sorteio da ordem 

de apresentação dos candidatos. 

 

Dia 24/04/2012 - Terça-feira (Sala 3205, Prédio 3) 

10h00min Divulgação dos resultados da prova escrita, identificação das 

provas escritas e dos candidatos habilitados à realização da 

prova didática (Obs.: Caso um ou mais candidatos não 

estejam habilitados para a realização da prova didática, 

haverá um novo ajuste no horário de sorteio dos pontos de 

modo que não fiquem horários vagos entre dois candidatos).  

13h30min Sorteio do ponto para realização da prova didática – 

CANDIDATO 1 (um). 

14h30min Sorteio do ponto para realização da prova didática – 

CANDIDATO 2 (dois). 

15h30min Sorteio do ponto para realização da prova didática – 

CANDIDATO 3 (três). 

16h30min Sorteio do ponto para realização da prova didática – 

CANDIDATO 4 (quatro). 

17h30min Sorteio do ponto para realização da prova didática – 

CANDIDATO 5 (cinco). 

 

Dia 25/04/2012 - Quarta-feira (Sala 3205, Prédio 3) 

13h30min Realização da prova didática – CANDIDATO 1 (um). 

14h30min Realização da prova didática – CANDIDATO 2 (dois). 

15h30min Realização da prova didática – CANDIDATO 3 (três). 

16h30min Realização da prova didática – CANDIDATO 4 (quatro). 

17h30min Realização da prova didática – CANDIDATO 5 (cinco). 

 

Dia 26/04/2012 - Quinta-feira (Sala 3208, Prédio 3) 

08h30min Divulgação dos resultados da prova didática e dos candidatos 

habilitados à defesa da proposta de trabalho (Obs.: Caso um 



ou mais candidatos não estejam habilitados para a defesa da 

proposta de trabalho, haverá um novo ajuste no horário de 

sorteio dos pontos de modo que não fiquem horários vagos 

entre dois candidatos). 

09h00min Defesa de proposta de trabalho – CANDIDATO 1 (um). 

10h30min Defesa de proposta de trabalho – CANDIDATO 2 (dois). 

14h00min Defesa de proposta de trabalho – CANDIDATO 3 (três). 

15h30min Defesa de proposta de trabalho – CANDIDATO 4 (quatro). 

17h00min Defesa de proposta de trabalho – CANDIDATO 5 (cinco). 

 

Dia 27/04/2012 - Sexta-feira (Sala 3205, Prédio 3) 

08h30min Divulgação dos resultados da defesa de proposta de trabalho 

e entrega, pelos candidatos aprovados, do Currículum Vitae, 

devidamente identificado e acompanhado dos respectivos 

documentos comprobatórios, para fins de exame de títulos. 

18h00min Divulgação do resultado do exame de títulos e proclamação 

dos resultados finais do concurso público na Secretaria 

Administrativa do ICHI. 
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EDITAL Nº 3 – Processo nº 23116.000824/2012-20 

 

DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA 

 

Em conformidade com a deliberação da Comissão Examinadora do Concurso 

Público de Provas e Títulos para o provimento do cargo de Professor Adjunto em 

Geografia – disciplinas: Geografia e Meio Ambiente, Planejamento 

Socioambiental, Gestão Ambiental e Metodologia de Pesquisa em Geografia, 

torna-se público a relação de pontos escolhidos para a realização das provas 

escrita e didática. 

 

1. Geomorfologia e Planejamento Sócio-Ambiental 

2. Ecologia da Paisagem, Geossistema e Planejamento Sócio-Ambiental 

3. Sistema de Informação Geográfica aplicado ao Planejamento 

Ambiental  

4. Trabalho de campo em Geografia física 

5. As interações clima-relevo-solo-vegetação: implicações na estrutura, 

dinâmica e  espacialidade dos sistemas ambientais. 

6. Relações entre as escalas cartográficas e geográficas nos estudos 

ambientais 

7. Riscos e vulnerabilidade sócio-ambientais em áreas urbanas 

8. Recurso Natural e Impacto: leituras conceituais 

9. Limites e possibilidades do planejamento e gestão ambiental 

10. A bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental 



 

Salienta-se que o ponto sorteado para a realização da prova escrita estará 

automaticamente excluído da relação de pontos para a realização da prova 

didática. 

 

A Comissão Examinadora, por unanimidade, com força no Art. 18, inciso IV, da 

Deliberação 097/2009 – COEPEA, decidiu que não será permitida consulta a 

qualquer referencial bibliográfico durante a realização  da prova escrita. 
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DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Os candidatos deverão apresentar e defender uma proposta de trabalho a ser 

desenvolvida nos primeiros 3 (três) primeiros anos de atividade como docente 

do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG) na área do concurso. A proposta de trabalho, que deverá ser 

redigida em fonte Arial tamanho 11 (onze) e espaçamento de 1,5 (um vírgula 

cinco) linhas, em um máximo de 8 (oito) páginas, deverá contemplar os 

seguintes parâmetros: 

 

1. Articulação com o Projeto Político-Pedagógico da FURG - até 2,0 (dois 

vírgula zero) pontos. 

2. Articulação com os cursos de graduação em Geografia (licenciatura e 

bacharelado) da FURG - até 1,0 (um vírgula zero) ponto. 

3. Articulação com o programa de Pós-Graduação em Geografia da FURG - 

até 1,0 (um vírgula zero) ponto. 

4. Relações com as atividades apresentadas no Curriculum Vitae, com a área 

e as disciplinas do concurso - até 2,0 (dois vírgula zero) pontos. 

5. Elaboração de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com definição 

de metodologia a ser empregada - até 2,0 (dois vírgula zero) pontos. 

6. Viabilidade de execução das atividades propostas - até 2,0 (dois vírgula 

zero) pontos. 
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DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

I GRAUS ACADEMICOS  - até o máximo de 3 (três) pontos, devendo ser 

considerados: 

a) Curso de aperfeiçoamento 0,25 

b) Curso de graduação em áreas afins 0,25 

c) Curso de especialização 0,5 

d) Curso de mestrado em Geografia 1,0 

e) Curso de mestrado em áreas afins 0,5 

f) Curso de livre docência  0,5 

g) Curso de pós-doutorado  2,0 

h) Outros a critério da Comissão 

Examinadora 
0,5 

II EXPERIÊNCIA ACADÊMICA - até o máximo de 3 (três) pontos, 
devendo ser considerados: 

a) Magistério de 1º e 2º graus 
0,1 por semestre letivo, até o 

máximo de 1,0 ponto 

b) Magistério superior 

Graduação: 0,15 - Pós-Graduação: 

0,2 (por semestre letivo) até o 
máximo de 2,5 pontos 

c) Orientação de trabalho de 
graduação concluído 

0,2 por trabalho até o máximo de 
1,0 ponto 

d) Orientação de iniciação científica 
concluídas 

0,2 por iniciação científica até o 
máximo de 1,0 ponto 

e) Orientação de dissertação de 
mestrado concluída 

0,5 por dissertação  até o máximo 
de 2,0 pontos 

f) Orientação de tese de doutorado 
concluída 

1,0 por tese orientada até o 
máximo de 2,0 



III ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, LITERÁRIAS E 

EXTENSIONISTAS -  até o máximo de 2,0 (dois) pontos (a pontuação 
referente às publicações será dividida pelo número de autores), devendo 
ser considerados: 

a) Artigos publicados em revistas com 
classificação Qualis 

0,3 pontos por publicação até o 
máximo de 1,5  

b) Artigos publicados em revistas sem 
classificação Qualis 

0,1 ponto por publicação até o 
máximo de 0,5 

c) Trabalhos completos apresentados 
em eventos nacionais 

0,1 pontos por publicação até o 
máximo de 0,5 

d) Trabalhos completos apresentados 
em eventos internacionais 

0,2 pontos por publicação até o 
máximo de 1,0 

e) Publicação de livros 
0,5 pontos por publicação até o 
máximo de 1,0 

f) Publicação de capítulos em livros 
0,2 pontos por publicação até o 
máximo de 1,0 

g) Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos  

0,1 ponto por apresentação até o 
máximo de 0,5 

h) Atividades de extensão, relacionada 
com a área do concurso  

0,2 ponto até o máximo de 1,0 

i) Outros, a critério da banca 
examinadora 

Até o máximo de 1,0 ponto 

IVEXPERIENCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE – até o máximo de 

2,0 pontos, devendo ser considerados: 

a) Experiência administrativa ligada ao 
ensino (3º grau) 

0,4 pontos por ano até o máximo 

de 1,2 

b) Experiência administrativa ligada 

ao ensino (1º e 2º graus) 

0,2 pontos por ano até o máximo 

de 1,0 

c) Experiência técnica na área do 
concurso 

0,4 pontos por ano até o máximo 

de 1,2 

d) Estágios não curriculares, 
relacionados com a área do concurso 

0,1 pontos por ano até o máximo 

de 0,5 

e) Outras a critério da banca 

examinadora 

0,2 pontos por ano até o máximo 

de 1,0 
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DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  

 

 

A nota final do candidato será obtida pela média ponderada das notas 

alcançadas nas provas, defesa de proposta de trabalho e no exame dos títulos, 

de acordo com os pesos abaixo discriminados: 

 

1) prova escrita, com peso 3 (três), eliminatória; 

2) prova didática, com peso 3 (três), eliminatória; 

3) defesa de proposta de trabalho (projeto), com peso 2 (dois), eliminatória; 

4) exame de títulos, classificatória, com peso 2 (dois). 

 


