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CONCURSO PUBLICO, NA DO

Matéria(s)/Disciplina(s): e de
de I, de

II, de de

em

1. A crise e os a e

2. A política no Brasil: evolução, instrumentos, popular, com
a gestão pública e privada.

3. Análise da dinâmica socioeconômica e dos impactos de empreendimentos sobre
sociais.

4. Aspectos Legais e Administrativos da Política de da
de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Recursos Hídricos:
e municipal.

5. Instrumentos de gestão e de

6. Instrumentos técnicos e de fiscalização e controle em

7. Legislação Brasileira: evolução, e aplicações na

8. Políticas e de conservação e recuperação de
projetos de de riscos ambientais e de remediação

9. Principais de e certificação ambiental associados à
caracterização, relevância e apKcações.

10. Sistemas de nos e privado.

li. Instrumentos técnicos, e institucionais de de no
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1 - Gravs Académicos - máximo 5,0 (cinco vírgula zero) portos

Tipo de Documento

1.1- Título de Doutorado - na tfo Conhecimento do Concurso

1.2 -Título de Mestrado - na sSo do Concurso

1.3 - Certificado de Residência

1.4 - Certificado de Especialização (mínimo 360 horas / Lato Senso)

Portos

5,0

2,0

1,0

0,5

PontNáx

5,0

2.0

1,0

0,5

2 - Experiência Docente - máximo 2,0 (dois vírgula zero)

Tipo de Documento

2.1 - Experiência docente no ensino superior

2.2 - Orientação de tese de doutorado (concluída e defendida)

2.3 - Orientação de dissertação de mestrado (concluída e defendida)

2.4 - Onentação de trabalho de graduação e/ou monografia (defendida e concluída)

2.5 - Orientação de alunos de iniciação científica

2.6 - Monitoria

Pontos

0,1 p/semestre

0,2 p/aluno

0,1 p/aluno

0,05 p/aluno

0,025 p/aluno

0,025 p/semestre

0,7

0,6

0,3

0,2

0,1

0,1

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

Tipo de Documento

3.1 —Artigo completo publicado em revista científica com Corpo Editorial — sem Fator de Impacto (IF)
Junto ao Joumal ofCttatíon Reports no ano anterior ao concui-so

3.2 -Artigo completo publicado em revista cientifica com Corpo Editorial - com Fato de Impacto (IF)
diferente de "zero* junto ao Joumal of Ctetion Reports no ano anterior ao concurso

3.3 - Capítulo de livro

3.4 - Uwo publicado

3.5 -Artigo completo publicado em anais de Congressos e Similares, na matéria do concurso

Pontos

0,1 p/artigo

0,2 p/artigo

0,05 pfrtem

0,1 p/Bwo

0,02 p/artigo

PontNáx

0,5

1,0

0,1

0,2

0,2

4 - Experiência Profissional não docente - máximo 1,0 (um vírgula zero)

Tipo de Documento

4.1 - Projeto de pesquisa aprovado e financiado por agência de fomento, como coordenador

4.2 - Participação em bancas de trabalho ou monografias de conclusão de curso de graduação

4.3 - Participação em bancas de pós-graduação, espeaaiização (mínimo 360 horas / Lato Sensu)

4.4- Partídpação em banca de pós-graduação, mestrado

4.5 - Participação em banca de pós-graduação, doutorado

4.6 - Experiência técnica comprovada na área do concurso

4.7 - Expenencia administrativa ligada ao ensino superior

Pontos

0,1 p/projeto

0,01 p/banca

0,01 p/banca

0,02 p/banca

0,05 p/àluno

0,1 p/atímfade

0,01 por ano

PontNáx

0,3

0,05

0,1

0,1

0,1

0,3

0,05
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