
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA . :
Oceanografia e Ecologia de Recursos Pesqueiros com ênfase em Recursos Pelágicos'';;

PROGRAMA

1) Recursos Pesqueiros: Caracterização e ciclos de vida;

2) Dinâmica populacional de Recursos Pesqueiros: Crescimento;

3) Dinâmica populacional de Recursos Pesqueiros: Reprodução;

4) Dinâmica populacional de Recursos Pesqueiros: Mortalidade;

5) Instrumentos e Métodos de Prospecção Pesqueira;

6) Métodos de Avaliação de Estoques dependentes de dados Pesqueiros;

7) Modelos de Dinâmica Populacional Aplicados à Avaliação Pesqueira;

8) Pesca e Conservação Marinha;

9) Manejo de Pescarias;

10) Variáveis Oceanográficas e sua relação com a Pesca.

K
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG C;-

CONCURSO PUBLICO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR ;c-
MATÉRIA: Oceanografia e Ecologia de Recursos Pesqueiros: ênfase em Recursos Pelágícos ^

Tabela de Pontuação de Títulos

i"l

^

1 - Graus Académicos - máximo 5,0 (cinco vírgula zero) pontos

Tipo de Documento

1.1 - Diploma de Doutorado

1.2 - Diploma de Mestrado

1.3 - Certificado de Especialização (mínimo 360 horas / Latu Senso)

Pontos

5,0

2,0

0,5

Pont
IVIáxima

5,0

2,0

0,5

2 - Experiência Docente - máximo 1,8 (um vírgula oito) pontos

Tipo de Documento
2.1 - Experiência docente no ensino superior (a cada 30 horas/aula). Número de horas/aula

inferiores a 30 serão considerados proporcionalmente

2.2 - Orientação de tese de doutorado (defendida e concluída)
2.3 - Co-orientação de tese de doutorado (defendida e concluída)

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado (defendida e concluída)
2.5 - Co-orientação de dissertação de mestrado (defendida e concluída)
2.6 - Orientação de trabalho de graduação e/ou monografia (defendida e concluída)
2.7 - Orientação de alunos de iniciação científica (concluída)

Pontos

0,1 p/cada 30
horas-aula

0,2 p/aluno

0,1 p/aluno

0,1 p/aluno

0,03 p/aluno
0,05 p/aluno

Pont. Máx

0,7

0,5

0,3

0,2

0,025 p/aluno | 0,1

3 - Produção Científica - máximo 2,0 (dois vírgula zero) pontos
Tipo de Documento

3.1 -Artigo completo publicado ou no prelo, em revista científica com Corpo Editorial e
indexado sem Fator de Impacto (IF), na matéria do concurso
3.2 -Artigo completo publicado ou no prelo, em revista científica com Corpo Editorial e
indexado com IF junto ao Journal ofdtation Reports atual abaixo de 1,0, na matéria do
concurso

3.3-Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com IF entre 1,0 (inclusive) e
2.0, na matéria do concurso

3.4-Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com Fator de Impacto (IF)
junto ao Journal of Citation Reports atual entre 1,0 (inclusive) e 2,0, em outra matéria
(máximo de 3 artigos)
3.5 -Artigo completo ou no prelo em revista científica com corpo editorial - com Fator de

Impacto (IF) junto ao Journal of Citation Reports atual com IF maior que 2,0, na matéria do
concurso
3.6 -Artigo completo ou no prelo em revista científica com corpo editorial - com Fator de

Impacto (IF) Junto ao Journal of Citation Reports atual com IF maior que 2,0, em outra matéria
(máximo de 3 artigos)
3.7 - Capitulo de livro, na matéria do concurso

3.8 - Capítulo de livro, em outra matéria (máximo de 2 capítulos)
3.9 - Livro publicado com ISBN, na matéria do concurso

3.10- Livro publicado com ISBN, em outra matéria (máximo de 2 livros)
3.11 -Artigo completo publicado em anais de Congressos e Similares, na matéria do
concurso

3.12 -Artigo completo publicado em anais de Congressos e Similares, em outra matéria

(máximo de 2 artigos)
3.13 - Participação em corpo editorial de periódico científico indexado na matéria do concurso
3.14 - Participação em corpo editorial de periódico científico indexado em outra matéria
(máximo de 3 itens)
3.15 - Revisão de artigos científicos em periódicos especializados indexados ou registro de
patente ou desenvolvimento de software na matéria do concurso

3.16 - Revisão de artigos científicos em periódicos especializados indexados ou registro de
patente ou desenvolvimento de software, em outra matéria (máximo de 2 itens)

Pontos

0,01 p/artigo

0,025 p/artigo

0,05 p/artigo

0,025 p/artigo

0,1 p/artigo

0,05 p/artigo

0,05 p/item
0,02 p/item
0,15 p/livro
0,05 p/livro
0,005 p/artigo

0,002 p/artigo

0,08 p/item
0,04 p/item

0,02 p/item

0,01 p/item

Pont. Máx

0,1

0,4

0,8

0,2

0,3

0,04

0,16

4 - Experiência Profissional não docente - máximo 1,2 (um vírgula dois) ponto

Tipo de Documento
4.1 - Projeto de pesquisa aprovado em edital de concorrência pública e financiado por
agência de fomento governamental, como coordenador

4.2 - Projeto de pesquisa aprovado em edital de concorrência pública e financiado por
agência de fomento governamental, como coordenador adjunto ou coordenador associado

^473 - Participação em bancas de trabalho ou monografias de conclusão de curso de

graduação
4.4 - Participação em banca de pós-graduação, mestrado

4.5 - Participação em banca de pós-graduação, doutorado

4-6 - Experiência técnica comprovada na área do concurso (mínimo de 1 mês por atividade)

4.7 - Experiência administrativa ligada ao ensino superior

Pontos

0,1 p/projeto

0,05 p/projeto

0,005 p/banca

0,01 p/banca
0,02 p/banca

0,025
p/atividade

0,01 por ano

Pont. Máx

0,15

0,05

0,05
0,10
0,10

0,05



4.8 - Experiência Embarcada - coordenação de cruzeiro oceanográfico como chefe científico

embarcado com duração mínima de 5 (cinco) dias
4.9 - Experiência Embarcada - participação em cruzeiro oceanográfico ou cruzeiro de pesca

comercial com duração mínima de 5 (cinco) dias

0,1 por 120 h

0,1 por 120 h

0,3

0,4

Nota 1: Para os itens 1, 2 e 4, somente serão aceitos documentos comprobatórios emitidos por órgãos
oficiais.
Nota 2: A pontuação excedente no item 3.5 será computada nos itens 3.3 e 3.2, nessa ordem, até a

pontuação máxima
Nota 3: A pontuação excedente no item 3.6 será computada no item 3.4 até a pontuação máxima.
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