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Conforme descrito na DELIBERAÇÃO Nº 081/2014 do Conselho de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Administração em 11 de Julho de 2014, a avaliação do exame de títulos será 
realizada sob análise do Curriculum Vitae, portanto, a banca NÃO aceitará currículos enviados no 
formato da Plataforma Lattes. 
 

A lista de pontuação apresentada nesta mesma Deliberação Nº 081/2014, deverá ser usada 
como referência para a organização do CV e comprovantes.  

 
O CV deverá ser enviado em formato PDF. Comprovantes do CV devem ser enviados 

agrupados, no mínimo, por seção do CV. Por exemplo: todos os comprovantes de “Produção 
Científica” em um único arquivo. Os comprovantes devem ser apresentados em arquivo no formato 
PDF, e devem estar, preferencialmente, em imagens monocromáticas (preto e branco) para a 
redução do tamanho das mesmas. Comprovantes de publicações científicas devem conter somente 
a primeira página da publicação devendo esta conter os dados dos autores, dados completos da 
publicação, e o DOI. Manuscritos na condição de “aceitos para publicação” não serão pontuados. 
 

Para a avaliação do EXAME DE TÍTULOS, os arquivos de CV e comprovantes deverão ser 
enviados para o e-mail indicado no cronograma. No caso de necessidade de envio de mais de um 
arquivo, a nomeação dos arquivos deverá estar bem organizada, de preferência numerada na 
sequência correta, de forma que os examinadores consigam identificar e organizar corretamente os 
arquivos. No corpo do e-mail de encaminhamento dos documentos, deverá constar de forma clara o 
nome por extenso do candidato, seu Número de Inscrição, e o número de arquivos que estão 
sendo anexados para envio.  
 

Caso o candidato opte por compartilhar os arquivos do CV com a banca examinadora através 
de links (drivers em nuvens), a responsabilidade pelo acesso livre dos arquivos aos examinadores é 
exclusiva do candidato. Desta forma, a banca fica terminantemente desobrigada a solicitar o acesso 
no caso do compartilhamento estar restrito.  

 
 

Rio Grande, 18 de agosto de 2021. 
 
 
 

(A via original assinada se encontrará ao final do concurso na Secretaria do ICB) 
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