
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL  DO  RIO GRANDE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB

Programa de provas

Edital 09/2021
Processo  21336.009721/2019-00

Matérias/Disciplinas:  Toxicologia Ambiental l, Toxicologia
Ambiental II. Toxicologia Ambienta III, Toxicologia Celular,

Toxicologia Sistêmica e Testes Toxicológicos 

1. Química ambiental: influência de parâmetros físico-químicos
na  distribuição  e  destino  de  contaminantes  orgânicos  e
inorgânicos;
2. Ensaios de toxicidade;
3. Poluição ambiental (terrestre, atmosférica e hídrica)
4. Monitoramento ambiental;
5. Utilização de biomarcadores em Ecotoxicologia;
6. Modelagem em ecotoxicologia;
7. Índices para avaliação de qualidade ambiental;
8.  Métodos  analíticos  de  avaliação  de  contaminantes
ambientais; 
9. Avaliação de risco ecológico;
10.  Estudos  ecotoxicológicos  voltados  às  mudanças
climáticas;
11. Contaminantes inorgânicos;
12. Contaminantes orgânicos;
13. Hepatotoxicidade;
14. Toxicocinética;
15. Toxicodinâmica.
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CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA FURG

EDITAL n°

Processo n° XXXX
Área do conhecimento: Toxicologia

SVIatéria(s)/D;sciplina(s): Toxicologia Ambiental I, Toxicologia
Ambiental 11, Toxicologia Ambiental III, Toxicologia Sistêmica,

To> icologia Celular e Testes Toxicológicos

TA3ELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
(Somente serão considerados os títulos relativos à área do concurso)

CANDIDATO:

l - GRAUS ACADÉMICOS - Até o máximo 5 (cinco) pontos

a) Curso de Especialização

b) Residência
c) Curso de Mestrado
dJCursg deDjDutoraclç

(mínimo de 360 h de
duração) -I0^5j)pnto)
(1,0 ponto)
(2,0 pontos)
(5,0 pontos)

TOTAL

11 - EXPERIÊNCIA DOCENTE - Até o máximo de 2 (dois) pontos.

Magistério de ensino fundamental ou
médio

Magistério Superior

Orientação de in;ciação científica
concluída

Orientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação

Orientação de Mestrado concluída

(0,013 ponto por
semestre de efetivo
exercício) - até 0,13
ponto
(0,096 ponto a cada 60
h de efetivo exercício)
- até 0,96 ponto
(0,01 ponto por
orientação) - até 0,04
ponto)
(0,03 ponto por
orientação) - até 0,09
ponto
(0,1 ponto por



Orientação de Doutomdo concluída

Co-orientação de mestrado concluída

Co-orientação de doutorado concluída

orientação) - até 0,2
ponto
(0,2 ponto por
orientação) - até 0,4
ponto
(0,03 ponto por
orientação) - até 0,06
ponto
(0,06 ponto por
orientação)-até 0,12
ponto

TOTAL

Ill - PRODUÇÃO CIE NTÍFICA - Até o máximo de 2 (dois) pontos.

Apresentação de trabalhos em
Congressos, Seminários, Jornadas,
Mostras Coletivas ou similares
Artigos publicados ou aceitos para
publicação em periócicos com fator de
impacto entre 0,7 (inclusive) e 1,349
(inclusive) (0,12 ponto por artigo) e com
fator de impacto igual ou maior que 1,35
(0,24 ponto por ar.igo), conforme a
versão atual publice-da pelo "Journal

Citation Reports - JCR do Institute for
scientific Informatiom - ISI". Artigos
publicados com fator de impacto menor
que 0,7 ou em periódicos indexados em
outra base de dados (0,06 ponto por
artigo) - até 1,4 ponto^
Livro publicado com líiBN

Capítulo publicado em livro com ISBN.

Revisão de artigo:-; científicos em
periódicos especializados

Participação em corpo editorial de
periódico científico

Registro de patente ou desenvolvimento
de software

(0,01 ponto por
trabalho) - até 0,06
ponto

(0,3 ponto por livro)
até 0,3 ponto
(0,05 ponto por
capítulo) - até 0,1
ponto
(0,01 ponto por
revisão) - até 0,06
ponto
(0,01 ponto por
semestre) - até 0,02

ponto
(0,03 ponto por
produto) - até 0,06
ponto

TOTAL



IV - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÀO DOCENTE, OUTRAS ATIVIDADES'
TÉCNICO-CIENTÍFICAS, ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, ATIVIDADES
LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS - Até o máximo de 1 (UM) ponto.

Experiência administmtiva em educação

Experiência técnica com vínculo
empregaticio

Consultorias e serviços técnicos
prestados

Estágio de pós-doutorado

Atividades de extensão relacionadas
com a área do concur-so

Participação em banca examinadora de
monografia ou trabalho de conclusão de
curso

Participação em banca examinadora de
dissertação de mestrado ou tese de
doutorado

(0,03 ponto por
semestre) - até 0,15

ponto
(0,06 ponto por
semestre) - até 0,3

ponto
(0,015 ponto por
atividade) - até 0,15
ponto
(no mínimo 6 meses)
(0,2 por estágio) - até
0,2 ponto
(0,01 ponto por 40 h
de atividade) - até 0,1
ponto
(0,01 ponto por banca)
- até 0,04 ponto

(0,02 ponto por banca)
- até 0,06 ponto

TOTAL

TOTA:- GERAL
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