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Caracterização do concurso para a área de Oceanografia Biológica com ênfase em Comunidades 
Marinhas : Vagas: 1 (uma); Classe: Adjunto; Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, 
Matéria: Oceanografia Biológica com ênfase em Comunidades Marinhas; Regime: 40 (quarenta) horas – 
DE; Validade do concurso: 2 (dois) anos; Habilitação: Formação profissional de graduação em qualquer 
área e Título de Doutor na área de Ciências do Mar ou área afim. Banca: Profs. Drs. Carlos Emilio 
Bemvenuti (FURG–presidente); Clarisse Odebrecht (FURG–membro); Cassiano Monteiro Neto (UFF–
membro); Jorge Pablo Castello (Inativo FURG–suplente). Disposições adicionais: Caso não haja 
inscritos, o prazo de inscrição será prorrogado por 15 (quinze) dias. Programa:  1) Estuários: 
características abióticas, estrutura e função de comunidades; 2) Ecossistemas neríticos: características 
abióticas, estrutura e função de comunidades; 3) Ecossistemas oceânicos: características abióticas, 
estrutura e função de comunidades; 4) Ecossistemas bentônicos: características abióticas, estrutura e 
função de comunidades; 5) Ecossistemas de alta produção biológica: características abióticas, estrutura 
e função de comunidades; 6) Efeitos de mudanças climáticas nas comunidades marinhas; 7) Impactos 
antropogênicos e manejo nas comunidades marinhas; 8) Interações de ecossistemas: pelágico – 
bentônico. Proposta de Trabalho : Os candidatos deverão apresentar e defender uma proposta de 
trabalho a ser desenvolvida nos primeiros 3 (três) anos de atividade como docente do Instituto de 
Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande– FURG na matéria do concurso. A proposta de 
trabalho deverá contemplar os seguintes parâmetros: 1) Projeto de pesquisa científica direcionada ao 
estudo de comunidades marinhas em ecossistema estuarino e/ou marinho do sul do Brasil – 3,0 (três 
vírgula zero) pontos; 2) Metas de produção intelectual decorrente da atividade científica – 2,0 (dois 
vírgula zero) pontos; 3) Atividade no ensino de graduação nas disciplinas de Fundamentos do Processo 
Ecológico e Ecologia de Populações e Comunidades – 2,0 (dois vírgula zero) pontos; 4) Atividade no 
ensino de Pós-graduação com a proposta de criação das disciplinas de Fundamentos de Oceanografia 
Biológica e de Metodologia Científica e Projeto – 2,0 (dois vírgula zero) pontos; 5) Atividades 
administrativas e de extensão da ação universitária – 1,0 (hum vírgula zero) ponto.  
 

INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA 
ANEXO I – ATA 031 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
1. Graus Acadêmicos – máximo 3,0 (três vírgula zero ) pontos 

Tipo de Documento Pontos Pont. Máx. 
1.1. Certificado de cursos de aperfeiçoamento (mínimo de 180 
horas) 

0,025 por curso 0,05 

1.2. Certificado de cursos de aperfeiçoamento (mínimo de 180 
horas) na matéria do concurso 

0,05 por curso 0,1 

1.3. Certificado de cursos de especialização (mínimo de 360 
horas) 

0,05 por curso 0,1 

1.4. Certificado de cursos de especialização (mínimo de 360 
horas) na matéria do concurso 

0,1 por curso 0,2 

1.5. Diploma de mestrado 0,15 0,15 
1.6. Diploma de mestrado em curso na matéria do concurso 0,5 0,5 
1.7. Diploma de doutorado 0,2 0,2 
1.8. Diploma de doutorado em curso na matéria do concurso 0,7 0,7 
1.9. Título de livre docência 1,0 1,0 

2. Experiência Docente – máximo 3,0 (três vírgula z ero) pontos 
Tipo de Documento Pontos Pont. Máx. 

2.1. Monitoria 0,025 por ano 0,1 
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2.2. Experiência docente, no ensino superior, em área 
diferente da matéria do concurso 

0,02 por 20h 0,2 

2.3. Experiência docente, no ensino superior, na área da 
matéria do concurso 

0,06 por 20h 0,6 

2.4. Orientação de trabalho de conclusão e monografia 0,005 por aluno 0,05 
2.5. Orientação de trabalho de conclusão e monografia na 
matéria do concurso 

0,02 por aluno 0,2 

2.6. Orientação de alunos de Iniciação Científica 0,005 por aluno 0,05 
2.7. Orientação de alunos de Iniciação Científica na matéria do 
concurso 

0,02 por aluno 0,2 

2.8. Orientação de dissertação de mestrado 0,01 por aluno 0,1 
2.9. Orientação de dissertação de mestrado na matéria do 
concurso 

0,05 por aluno 0,5 

2.7. Orientação de tese de doutorado 0,02 por aluno  0,2 
2.8. Orientação de tese de doutorado na matéria do concurso 0,08 por aluno  0,8 

3. Atividades Técnico-Científicas, Literárias, Artí sticas e Extensionistas – máximo 2,0 (dois 
vírgula zero) pontos 

Tipo de Documento Pontos Pont. Máx. 
3.1. Participação em Comitês Científicos (ex. CAPES, CNPq e 
FAPERGS) sistemática ou ad hoc 

0,025 por Comitê 0,05 

3.2. Prêmios na matéria do concurso 0,01 por prêmio 0,02 
3.3. Participação em Corpo Editorial de periódico indexado 0,01 por 

participação 
0,03 

3.4. Resumos publicados em anais de Congressos e similares 
na matéria do concurso 

Até 5 – 0,01 
De 6 a 10 – 0,02 

Acima de 11 – 0,05 

 
0,05 

3.5. Artigo completo publicado em anais de Congressos e 
similares na matéria do concurso 

0,025 por artigo 0,15 

3.6 Artigo completo publicado em revistas científicas com 
corpo editorial 

0,1 por artigo 0,3 

3.7. Artigo completo publicado em revistas científicas com 
corpo editorial na matéria do concurso 

0,1 por artigo 0,7 

3.8. Livros publicados  Até 0,1 por livro 0,1 
3.9 Livros publicados na matéria do concurso Até 0,15 por livro 0,3 
3.10. Capítulo de livro Até 0,05 por item 0,1 
3.11. Capítulo de livro na matéria do concurso Até 0,10 por item 0,2 

4. Experiência profissional não docente – máximo 2, 0 (dois vírgula zero) pontos 
Tipo de Documento Pontos Pont. Máx. 

4.1. Experiência administrativa ligada ao ensino 0,01 por ano 0,05 
4.2. Experiências técnica na matéria do concurso 0,01 por 

atividade 
0,05 

4.3. Estágio não curricular, no mínimo de 180 (cento e oitenta) 
horas, relacionado com a área do concurso 

0,05 por estágio 0,1 

4.4. Participação em bancas de graduação, monografia ou 
trabalho de conclusão 

0,05 por banca 0,1 

4.5. Participação em bancas de pós-graduação, nível de 
especialização 

0,05 por banca 0,2 

4.6. Participação em bancas de pós-graduação, nível de 
mestrado 

0,1 por banca 0,4 

4.7 Participação em bancas de pós-graduação, nível de 
doutorado 

0,2 por banca 0,6 

4.8 Projeto de pesquisa aprovado e financiado por agência de 
fomento como participante 

0,05 por projeto 0,1 

4.9. Projeto de pesquisa aprovado e financiado por agência de 
fomento como coordenador 

0,1 por projeto 0,2 

4.10. Participação em concursos públicos 0,1 por 
concurso 

0,2 

 


