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EDITAL 18/2021/SECOEGC/CTC/UFSC 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGEGC/UFSC em 
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edital de abertura do Processo Seletivo para ingresso no curso de Mestrado 
Acadêmico Interinstitucional em Engenharia e Gestão do Conhecimento com ênfase 
em Segurança Pública em 2021 – Turma 2022. 

1 – CRONOGRAMA ...................................................................................................... 2 
2 – VAGAS ....................................................................................................................... 3 

3 – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO ......................................................... 4 
4 – NIVELAMENTO ...................................................................................................... 6 

5 – CURRÍCULO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS .................................. 7 
5.1 – Envio do Currículo Lattes .................................................................................... 7 
5.2 – Envio de Documentos Comprobatórios ............................................................... 8 

6 – PROCESSO DE SELEÇÃO ................................................................................... 11 
6.1 – Etapa 1: Nivelamento ......................................................................................... 11 

6.2 – Etapa 2: Análise de Currículos ........................................................................... 11 
6.3 – Etapa 3: Avaliação de Documentação Comprobatória ...................................... 12 
6.4 – Etapa 4: Média Final e Classificações ................................................................ 12 

6.5 – Etapa 5: Seleção Final pelo PPGEGC ................................................................ 12 

7 – DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS .................................................................... 13 
8 – PREENCHIMENTO DE VAGAS ......................................................................... 13 
9 – REQUISITOS PARA MATRÍCULA .................................................................... 14 

10 – COMUNICAÇÃO E RECURSOS ....................................................................... 14 
10.1 – Comunicação de Problemas Técnicos .............................................................. 14 
10.2 – Recursos ........................................................................................................... 15 

APÊNDICE I – TABELA DE PONDERAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO 

CURRICULAR .............................................................................................................. 16 

APÊNDICE II – TABELAS DE PONDERAÇÕES PARA OS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS .................................................................................................. 19 
1.1 Produção Bibliográfica ..................................................................................... 19 
1.2 Produção Técnica e Tecnológica ...................................................................... 20 
1.3 Trajetória Profissional ...................................................................................... 21 

 

  



 
 
 

 

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 
Departamento de Engenharia do Conhecimento/Programa de Pós-Graduação  

em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

1 – CRONOGRAMA 

ITEM ATIVIDADE PERÍODO E OBSERVAÇÕES 

ETAPA 1 – INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS CURRICULARES 

1 

Inscrições no processo seletivo De 04 de outubro a 15 de outubro de 2021 às 18:00 

Acesso: o formulário de inscrição estará disponível em http://inscricoes.ufsc.br/processo-
seletivo-mjsp-ppgegc-2021-turma-2022 

http://inscricoes.ufsc.br/processoseletivo-mjsp-ppgegc-2021-2022 

Comunicação: toda e qualquer comunicação, incluindo a disponibilização do link para acesso ao 
AVA-EGC, será disponibilizada no site do PPGEGC através do link 
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022/ 

Entrega do Currículo Lattes e demais documentos comprobatórios (para todo(a)s o(a)s 
candidato(a)s): 

i. Currículo Lattes  

ii. Comprovantes de Produção Bibliográfica, Produção Técnica e Tecnológica e Trajetória  
Profissional 

iii. Planilha de Informações Adicionais (modelo disponível em 
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022/). 

2 

Divulgação das inscrições 
homologadas à Etapa de 
Nivelamento considerando o 
Currículo Lattes e documentos 
comprobatórios enviados 

Até 19 de outubro de 2021 

Via site do PPGEGC  
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-
2022 

ETAPA 2 – NIVELAMENTO 

3 

Realização do Nivelamento por 
EaD (avaliação de 
conhecimentos)  

De 20 de outubro a 05 de novembro de 2021 às 18:00 

Realização: ocorrerá via Ambiente Virtual de Aprendizagem do PPGEGC/UFSC (AVA-EGC)  

Acesso: O link de acesso será disponibilizado no site https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-
seletivo-mjsp-2022/. 

Conteúdo: o conteúdo a ser estudado para o Nivelamento será disponibilizado no AVA-EGC  

4 
Divulgação do(a)s 
candidato(a)s classificado(a)s 
no Nivelamento (*) 

Até 10 de novembro de 2021 

Via site do PPGEGC 
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-

2022 

ETAPA 3 – AVALIAÇÃO CURRICULAR E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 
DISPONIBILIZADA PELO(A)S CANDIDATO(A)S 

5 
Avaliações dos Currículos e 
demais documentos 
comprobatórios relacionados 

De 20 de outubro a 12 de novembro de 2021 

http://inscricoes.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-ppgegc-2021-turma-2022
http://inscricoes.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-ppgegc-2021-turma-2022
http://inscricoes.ufsc.br/processoseletivo-mjsp-ppgegc-2021-2022
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022
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no Item 1 do Cronograma  

ETAPA 4 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO INTELECTUAL E RESULTADO 
FINAL  

6 

Divulgação das notas do 
Currículo Lattes e demais 
documentos comprobatórios 
disponibilizados durante a 
inscrição e rankings do(a)s 
candidato(a)s (*) 

Até 16 de novembro de 2021 

7 
Divulgação do resultado final 
do Processo Seletivo para 
ingresso em 2021/2022 

Até 23 de novembro de 2021 

Via site do PPGEGC: 
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-

2022 

 

(*) IMPORTANTE: haverá divulgação de relação com todos o(a)s candidato(a)s da etapa e as notas 
obtidas durante a mesma quando for o caso. Cada candidato(a) será identificado(a) somente pela 
chave privada gerada e disponibilizada durante o processo seletivo. 

ACESSO À INFORMAÇÃO: Todas as informações referentes a este Edital serão disponibilizadas 
no site do PPGEGC na seção “Processo Seletivo MJSP 2022” 
(https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022/). 

2 – VAGAS 

Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para candidaturas individuais para o curso de 
Mestrado, distribuídas conforme quadro a seguir. 

CATEGORIAS Vagas 

Acre (AC) 1 

Alagoas (AL) 1 

Amapá (AP) 1 

Amazonas (AM) 1 

Bahia (BA) 1 

Ceará (CE) 1 

Distrito Federal (DF) 1 

Espírito Santo (ES) 1 

Goiás (GO) 1 

Maranhão (MA) 1 

Mato Grosso (MT) 1 

Mato Grosso do Sul (MS) 1 

Minas Gerais (MG) 1 

Pará (PA) 1 
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Paraíba (PB) 1 

Paraná (PR) 1 

Pernambuco (PE) 1 

Piauí (PI) 1 

Rio de Janeiro (RJ) 1 

Rio Grande do Norte (RN) 1 

Rio Grande do Sul (RS) 1 

Rondônia (RO) 1 

Roraima (RR) 1 

Santa Catarina (SC) 1 

São Paulo (SP) 1 

Sergipe (SE) 1 

Tocantins (TO) 1 

Ministério da Justiça e Segurança Pública No mínimo 
3 

Total de vagas 30 

3 – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

Para efetivar sua inscrição, o(a) candidato(a) deve atender aos seguintes critérios: 

i. Quanto ao período e ao procedimento: A inscrição de candidatura ao Processo 
Seletivo 2021 – Turma 2022 – MJSP/PPGEGC/UFSC é individual e deve ser 
realizada no período e endereço eletrônico indicados no Item 1 do Cronograma 
deste Edital.  

ii. Quanto ao comprovante de inscrição: Ao completar seu processo de inscrição, 
será apresentado a(o) candidato(a) um comprovante com a informação 
“Aguardando homologação”. Os dados da inscrição serão analisados pela 
Comissão de Seleção para que a homologação seja confirmada. Ao acessar o 
link de inscrição (Item 1 do Cronograma) e utilizar a opção “Solicitar Inscrição” 
o(a) candidato(a) será direcionado para o Sistema de Autenticação Centralizada 
SGCA/UFSC e as seguintes situações podem ocorrer: 

a) Quando o(a) candidato(a) já realizou alguma inscrição nos sistemas da UFSC: 

nesta situação bastará indicar o código de acesso (caso o(a) candidato(a) não seja 

servidor(a) da UFSC, o código é geralmente o CPF) e a senha. Caso não lembre da 

senha, utilize a opção “Recuperar senha”.  

b) Quando for a primeira vez que o(a) candidato(a) acessa o Sistema de Autenticação 

Centralizada – SGCA/UFSC: deverá utilizar a opção “Cadastrar-se”, sendo 

direcionado(a) ao formulário de solicitação de um conjunto de informações de 

identificação. Após preencher estes dados, o(a) candidato(a) será direcionado(a) a 



 
 
 

 

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 
Departamento de Engenharia do Conhecimento/Programa de Pós-Graduação  

em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 
uma página que informará os passos necessários à confirmação de sua senha, 

com procedimento seguinte enviado para o e-mail informado na inscrição. Caso o 

e-mail não seja recebido existe uma opção para solicitar o reenvio. Após a 

confirmação do e-mail o(a) candidato(a) poderá prosseguir com a inscrição no 

processo seletivo sendo necessário o preenchimento de informações adicionais. 

iii. Quanto aos dados da inscrição: Além das informações básicas de cadastro 
requeridas pelo Sistema de Autenticação Centralizada da UFSC - SGCA, após a 
confirmação do e-mail pelo(a) candidato(a), algumas informações adicionais 
serão solicitadas para que a inscrição seja homologada, entre elas, formação 
acadêmica e atuação profissional. Já o código de inscrição e a chave privada 
serão gerados após a confirmação da inscrição de determinado(a) candidato(a) 
e enviados via e-mail. Também serão solicitados os documentos 
comprobatórios conforme descritos no Item 5 deste Edital. Algumas 
considerações: 

a) SOBRE O NÚMERO DE INSCRIÇÃO: será iniciado por 2021 e as informações que 

constam na página de confirmação de inscrição devem mencionar o Processo 

Seletivo 2021 – Turma 2022 – MJSP/PPGEGC/UFSC. 

b) SOBRE A CHAVE PRIVADA: é uma informação PESSOAL, de inteira 

RESPONSABILIDADE DO(A) CANDIDATO(A) que tem como único objetivo propiciar 

a consulta individualizada às notas obtidas nas etapas do processo seletivo. O 

PPGEGC não divulgará e nem informará quem uma chave privada identifica, 

respeitando os preceitos constitucionais de privacidade de dados individuais. 

iv. Quanto às inscrições incompletas: Não serão homologadas tentativas de 
inscrições que não tenham atendido a todos os requisitos de dados previstos, 
independentemente da causa da incompletude.  

a) IMPORTANTE: o PPGEGC não se responsabilizará por inscrições não 
finalizadas/recebidas por motivos de ordem técnica ou de qualquer outra 
natureza cuja causa não esteja comprovadamente associada à infraestrutura 
tecnológica e técnica da UFSC ou do PPGEGC. 

v. Quanto à elegibilidade para participar do processo seletivo: O(a)s 
candidato(a)s para concorrem neste processo seletivo devem satisfazer os  
critérios definidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública enviados 
aos(as) Senhores(as) Secretários(as) de Segurança Pública e/ou Defesa Social 
por meio de ofício. 
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4 – NIVELAMENTO 

O(a) candidato(a) com a inscrição homologada deverá realizar o processo de 
Nivelamento por meio do AVA-EGC, conforme Item 3 do Cronograma deste Edital, 
respeitados os seguintes critérios.  

i. Nivelamento por EAD. Uma vez homologada a inscrição (conforme Item 2 
do Cronograma) e, respeitando o período que consta no Item 3 do 
Cronograma, o(a) candidato(a) estará apto a utilizar o ambiente AVA-EGC, 
que promoverá acesso aos conteúdos e às avaliações referentes ao 
Nivelamento: 

a. Acesso ao AVA-EGC: para acessar o AVA-EGC (etapa do Nivelamento) 
utilize as mesmas informações providas no momento da inscrição através 
do Sistema de Autenticação Centralizada da UFSC. Recomenda-se aos(as) 
candidato(a)s que evitem acessar o AVA-EGC somente nos últimos dias do 
processo de avaliação, pois a etapa de Nivelamento não inclui tutoria ou 
apoio didático ao(a) candidato(a), respeitando a equidade do processo 
seletivo. 

IMPORTANTE: o PPGEGC não se responsabilizará por problemas de acesso 
ao AVA-EGC que não sejam reconhecidos por sua equipe técnica como de 
origem causal em seus sistemas e/ou infraestrutura. 

ii. Conteúdo avaliativo: O Nivelamento é composto por 6 (seis) tarefas, cada 
uma com 5 (cinco) questões objetivas, totalizando 30 (trinta) questões. Cada 
tarefa pode ser realizada a qualquer momento durante o período do 
Nivelamento, todavia, uma vez iniciada determinada tarefa o(a) candidato(a) 
terá 1 (uma) hora para enviar as respostas. Ademais, será permitida 
somente 1 (uma) tentativa de envio para cada tarefa. 

iii. Avaliação final do Nivelamento: A nota final do(a) candidato(a) na Etapa de 
Nivelamento abrange todo o conteúdo avaliativo ofertado, com a 
classificação do(a)s candidato(a)s considerando o ponto de corte descrito no 
itens 6.1.i. 

iv. Divulgação. Uma vez apurados os resultados do Nivelamento e 
identificado(a)s o(a)s candidato(a)s classificados, a relação do(a)s 
habilitado(a)s a submeterem-se à etapa seguinte (Item 5 do Cronograma), 
será publicada no site do PPGEGC, conforme Item 4 do Cronograma. 

v. Realização do Nivelamento. Todo(a)s o(a)s candidato(a)s deste processo de 
seleção do MJSP/PPGEGC/UFSC devem realizar o Nivelamento.  
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5 – CURRÍCULO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

5.1 – Envio do Currículo Lattes 

Candidato(a)s classificado(a)s no Nivelamento podem submeter seus Currículos Lattes 

à etapa de Análise de Currículo, conforme os seguintes procedimentos: 

i. Quanto à forma de envio do arquivo com o currículo: O envio do Currículo 
Lattes atualizado deverá ser realizado por meio do endereço eletrônico 
referente à inscrição indicado no Item 1 do Cronograma deste Edital. No 
formulário de inscrição existirá um campo específico identificado por 
“Currículo Lattes”. 

ii. Quanto ao arquivo do Currículo Lattes: O(A) candidato(a) deverá utilizar a 
Plataforma Lattes do CNPq e realizar os seguintes procedimentos:   

a. Criar ou atualizar seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq (endereço 
http://lattes.cnpq.br). 

b. Salvar o Currículo Lattes através da opção “Exportar” utilizando o Modelo 
de Currículo “Completo” e no formato de Editores de Texto (.rtf).  

c. Na seção “Período da Produção” utilize a opção “Desde o ano de” 
informando o valor 2014. 

d. Para o envio do Currículo Lattes este deve ser transformado de .rtf para 
.pdf. Isso pode ser realizado através das opções de “Salvar Como” ou 
imprimir/exportar em formato PDF em editores de texto que sejam 
capazes de ler o formato .rtf. 

IMPORTANTE: ressalta-se que a atualização do currículo, caso seja 
necessária, deve ser realizada com certa antecedência visando evitar 
problemas, uma vez que a atualização na base do CNPq pode não ser 
imediata.  

iii. Quanto ao período considerado para as informações curriculares: Para 
efeitos de avaliação dos itens constantes no Currículo Lattes referentes às 
dimensões previstas no APÊNDICE I, com exceção dos indicadores 
temporais, serão considerados os itens publicados ou realizados de 2014 em 
diante.  

IMPORTANTE: No momento da geração do arquivo do Currículo Lattes no 
formato “.rtf” através da Plataforma Lattes, deve-se utilizar a opção 
“Período da Produção – Desde o ano de” indicando o ano de 2014. 

iv. Quanto à homologação: A homologação de recebimento dos Currículos 
Lattes submetidos será em formato de listagem, dividida por curso e por 
ordem alfabética, e será publicada no site do PPGEGC/UFSC (conforme Item 
2 do Cronograma deste Edital).  
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IMPORTANTE: Não serão homologadas inscrições que:  

a. Tenham anexado currículo em formato diferente do exigido; ou 

b. Tenham enviado arquivo com conteúdo ilegível ou incompleto; ou 

c. Tenham enviado arquivo utilizando canais diferentes do indicado no Item 1 
do cronograma. 

5.2 – Envio de Documentos Comprobatórios 

Candidato(a)s com inscrições homologadas deverão enviar, além de seus Currículos 

Lattes, documentos necessários à avaliação multidimensional dos itens selecionados 

no conjunto da Produção Intelectual referentes à Produção Bibliográfica, Produção 

Técnica ou Tecnológica, bem como documentação sobre a Trajetória Profissional 

conforme Item 1 do cronograma. Cada um dos documentos comprobatórios enviados 

deve ser destacado no arquivo do Currículo Lattes, sendo que o envio destes 

documentos ocorre por meio do formulário de inscrição (Item 1 do Cronograma) 

conforme os seguintes procedimentos: 

i. Quanto ao tipo de documento para o item de Produção Bibliográfica: O(a) 
candidato(a) deve enviar documento comprobatório conforme tipos 
constantes no Apêndice II, item 1.1. 

ii. Quanto ao envio do documento de Produção Bibliográfica: Cada candidato 
poderá indicar 1 (um) documento de Produção Bibliográfica em formato 
PDF no formulário de inscrição, campo “Documento de Produção 
Bibliográfica”. A nota deste documento refere-se à Avaliação da Produção 
Bibliográfica (APB) da Média Final (Item 6.4.i). O não envio do documento 
acarretará em nota 0 (zero) para a variável APB da Média Final. Ademais, 
para o documento ser considerado, este deve estar declarado no Currículo 
Lattes, respeitar os tipos constantes no Apêndice II (Item 1.1) e ter sido 
publicado a partir de 2014.  

iii. Quanto ao tipo de documento para o item de Produção Técnica e 
Tecnológica: O(a) candidato(a) deve enviar documento comprobatório 
conforme tipos constantes no Apêndice II, item 1.2 

iv. Quanto ao envio do documento de Produção Técnica e Tecnológica: Cada 
candidato poderá indicar 1 (um) documento de Produção Técnica e 
Tecnológica em formato PDF no formulário de inscrição, campo 
“Documento de Produção Técnica e Tecnológica”. A nota deste documento 
refere-se à Avaliação da Produção Técnica e Tecnológica (APT) da Média 
Final (Item 6.4.i). O não envio do documento acarretará em nota 0 (zero) 
para a variável APT da Média Final. Ademais, para o documento ser 
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considerado, este deve estar declarado no Currículo Lattes, respeitar os 
tipos constantes no Apêndice II (Item 1.2) e ter sido publicado a partir de 
2014. 

v. Quanto ao tipo de documento para o item de Trajetória Profissional: Neste 
ponto serão avaliadas evidências na trajetória profissional que indiquem 
potencial de competência técnico-científica e de gestão no mestrado 
seguindo a tipificação constante no Apêndice II, item 1.3. 

vi. Quanto ao envio do documento de Trajetória Profissional: Cada 
candidato(a) poderá indicar 1 (um) documento de Trajetória Profissional em 
formato PDF no formulário de inscrição, campo “Documento de Trajetória 
Profissional”. A nota deste documento refere-se à Avaliação de Trajetória 
Profissional (ATP) da Média Final (Item 6.4.i). O não envio do documento 
acarretará em nota 0 (zero) para a variável ATP da Média Final. Ademais, 
para o documento ser considerado, este deve estar declarado no Currículo 
Lattes e respeitar os tipos constantes no Apêndice II (Item 1.3). 

vii. Quanto à quantidade de documentos: Para cada uma das categorias 
(Produção Bibliográfica, Produção Técnica ou Tecnológica e Trajetória 
Profissional) poderá ser enviado somente 1 (um) documento 
comprobatório. Neste sentido, deve-se enviar o documento que represente 
o item de maior relevância em cada uma das categorias (Produção 
Bibliográfica, Produção Técnica e Tecnológica e Trajetória Profissional) 
considerando os tipos que constam no Apêndice II. Caso determinado 
documento apresente erros de leitura que impossibilite a análise pela 
Comissão de Seleção será atribuída nota 0 (zero) para a dimensão da Média 
Final a que se refere o documento. 

viii. Quanto aos critérios de avaliação: Os critérios específicos de pontuação de 
cada uma das categorias de documentos (itens 5.2.i, 5.2.iii e 5.2.v) constam 
no APÊNDICE II deste edital. 

IMPORTANTE: Não serão avaliados documentos que:  

a. Não estejam relacionados explicitamente aos itens de produção intelectual ou 
trajetória profissional que constem no Currículo Lattes enviado. Ou seja, o 
item somente será avaliado caso seja possível identificá-lo no Currículo Lattes. 
Neste sentido, é fundamental que o documento comprobatório enviado que 
se refere a determinado item de produção intelectual ou de trajetória 
profissional esteja claramente identificado no arquivo do Currículo Lattes, por 
exemplo, DESTACADO NA COR AMARELA. Caso contrário, será atribuída nota 
0 (zero) ao item. 

b. Apresentem erros ou falhas de leitura. Solicitamos especial atenção ao indicar 

algum link no corpo de cada documento enviado para os itens 5.2.i, 5.2.iii e 
5.2.v que possa servir de comprovação para a Produção Intelectual e 
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Trajetória Profissional. Caso o documento não possa ser recuperado pelo link 
e analisado pela Comissão de Seleção será atribuída nota 0 (zero) para este 
item. 

c. Não mencionem explicitamente o nome do(a) candidato(a) e demais 
informações que permitam vincular de maneira inequívoca o documento ao 
item registrado no Currículo Lattes e ao(a) candidato(a). 

ix. Quanto ao preenchimento da planilha de informações adicionais: A 
planilha de informações adicionais disponível no site do PPGEGC, seção 
“Processo Seletivo MJSP 2022”, permite ao(a) candidato(a) preencher os 
indicadores do Currículo Lates e prover os tipos de Produção Bibliográfica, 
Produção Técnica e Tecnológica e Trajetória Profissional. Os indicadores do 
Currículo Lattes com os respectivos pesos estão definidos no APÊNDICE I, 
enquanto que os itens e pesos dos documentos comprobatórios referentes 
à Produção Intelectual e Trajetória Profissional estão definidos no APÊNDICE 
II. Após o preenchimento dos dados constantes na planilha, o candidato terá 
uma nota preliminar para a variável ACL. A nota final para a variável ACL e 
Média Final definitiva somente será divulgada após a verificação da 
documentação pela Comissão de Seleção em listagem no site do PPGEGC 
conforme Item 6 do Cronograma. Por fim, a planilha deve ser anexada ao 
formulário de inscrição, campo “Planilha de Indicadores e Informações 
Adicionais”. Para tal, o arquivo da planilha deve ser salvo em formato PDF. 
Caso tenha algum problema em relação a este procedimento, o arquivo da 
planilha de informações adicionais (em formato XLS ou compatível) poderá 
ser enviado para o e-mail do processo seletivo que consta no Item 10.1 
deste edital.  

x. Quanto ao prazo para envio de toda a documentação: Os arquivos 
referentes ao Currículo Lattes e demais documentos comprobatórios, 
incluindo a planilha de informações adicionais, devem ser encaminhados 
durante a etapa de inscrição (Item 1 do Cronograma).  

xi. Quanto ao período considerado para os documentos comprobatórios: Para 
efeitos de avaliação dos documentos comprobatórios de Produção 
Bibliográfica e Produção Técnica e Tecnológica, referentes aos itens 1.1 e 
1.2 previstos no APÊNDICE II, serão considerados os documentos publicados 
ou que comprovem determinada atuação de 2014 em diante. Para o 
documento comprobatório de Trajetória Profissional não existe a limitação 
de data.  

xii. Quanto à homologação: A homologação de toda a documentação 
comprobatória será realizada conforme Item 1 do Cronograma. 

xiii. Quanto à utilização dos documentos: Os documentos recebidos pela 
Comissão de Seleção para este processo seletivo possuem única e 
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exclusivamente o objetivo de avaliar a Produção Intelectual e a Trajetória 
Profissional. Tais documentos não serão disponibilizados para terceiros ou 
utilizados para quaisquer outros fins.  

6 – PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo de Seleção será efetivado em 5 (cinco) etapas, conforme descrito a seguir. 

6.1 – Etapa 1: Nivelamento  

Esta etapa consiste na realização de provas de conhecimentos por meio do AVA-EGC, 
com operacionalização definida pelos critérios e procedimentos descritos no Item 4 
deste Edital e respeitando a seguinte diretriz para a classificação final: 

i. Nota mínima: Candidato(a)s que obtiverem nota inferior a 6,00 (seis) serão 
desclassificados. 

6.2 – Etapa 2: Análise de Currículos  

A análise de currículos é realizada pela Comissão de Seleção com base nos seguintes 
critérios e diretrizes:  

i. Critérios de análise do Currículo Lattes do(a) candidato(a): Para efeito da 
análise do currículo serão avaliados um conjunto de indicadores quanto à 
Formação Acadêmica, Competência Acadêmica, Competência Científica, 
Competência Técnica e Tecnológica e Atuação Profissional conforme 
consta no Apêndice I. 

ii. Ponderação dos critérios: A tabela de ponderação para cada família e 
indicador da análise curricular consta no Apêndice I. 

iii. Avaliação objetiva: Todos os critérios utilizados na análise do currículo são 
objetivos e dependem exclusivamente de informações constantes no 
Currículo Lattes do(a) candidato(a) enviado conforme Item 1 do 
Cronograma deste Edital. 

iv. Quanto à nota final da análise do Currículo Lattes: Considerando os 
indicadores definidos no Apêndice I, a quantidade de pontos possíveis é 
318,75 (calculado a partir da soma da multiplicação do resultado obtido na 
coluna “Total Máximo de Pontos” (em cada família) pelo peso da referida 
família, coluna “Peso da Família”). Neste sentido, a nota do Currículo Lattes 
do(a) candidato(a) é calculada dividindo o número de pontos obtidos pelo 
total de pontos possíveis (318,75) e multiplicando por 10. Após isso, a nota 
será normalizada em função da maior nota obtida por determinado(a) 
candidato(a) levando em conta a categoria (Item 2) de sua inscrição, ou 



 
 
 

 

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 
Departamento de Engenharia do Conhecimento/Programa de Pós-Graduação  

em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

seja, para cada categoria, o(a) candidato(a) que obtiver a maior pontuação 
receberá a nota 10 (dez) servindo então de referência para a normalização 
das notas do(a)s demais candidato(a)s em cada categoria de concorrência. 
A nota, após a normalização, será multiplicada por 10, com 
arredondamento na segunda cada decimal. 

6.3 – Etapa 3: Avaliação de Documentação Comprobatória  

Nesta etapa serão analisados os documentos comprobatórios enviados em 
cumprimento ao item 5.2. A pontuação específica e demais informações de cada um 
dos tipos constam no Apêndice II. A avaliação será realizada pela Comissão de Seleção, 
conforme consta neste edital. 

6.4 – Etapa 4: Média Final e Classificações  

Nesta etapa do processo seletivo são calculadas as médias e as classificações do(a)s 
candidato(a)s, conforme os seguintes critérios e diretrizes. 

i. Cálculo da Média Final (MF): O(a)s candidato(a)s classificado(a)s terão nota 
final calculada pela média ponderada entre as notas obtidas nas etapas 
Avaliação do Currículo Lattes (ACL), Avaliação da Produção Bibliográfica 
(APB), Avaliação da Produção Técnica e Tecnológica (APT) e Avaliação de 
Trajetória Profissional (ATP) da seguinte forma: 

MF = 0,40*ACL + 0,20*APB + 0,20*APT + 0,20*ATP 

OBSERVAÇÃO: Todas as notas serão estabelecidas entre 0.0 (zero) e 10.0 
(dez). 

ii. Nota mínima: Para poder ser selecionado, o(a) candidato(a) não pode obter 
nota 0 (zero) na Média Final.  

6.5 – Etapa 5: Seleção Final pelo PPGEGC 

A etapa final do processo seletivo consiste no procedimento de aceite final para o 
PPGEGC, conforme os seguintes critérios e diretrizes. 

i. Candidato(a)s Selecionáveis (Elegíveis): Apenas candidato(a)s que 
satisfaçam o item 6.4.ii serão elegíveis (classificados) para esta etapa.  

ii. Critério de Seleção: O(a)s candidato(a)s serão selecionados considerando 
suas Médias Finais (conforme Item 6.4) dentro de cada uma das categorias 
previstas no Item 2 (Vagas). 

iii. Critério de Desempate: Para além da Média Final (Item 6.4.i) os 
candidato(a)s serão classificado(a)s respeitando as notas obtidas nas 
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dimensões ACL, APB, APT e ATP. Em última instância, em cada uma das 
categorias do Item 2, será considerado(a) o(a) candidato(a) de maior idade.  

7 – DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

A divulgação dos resultados nas diferentes etapas do processo seletivo respeitará as 

seguintes diretrizes de publicação de informações: 

i. Formato das listagens: cada uma das listagens será divulgada sempre por 
ordem alfabética; 

ii. Divulgação das notas por Etapa: por garantia de privacidade e 
transparência, em cada uma das etapas referentes aos Itens 4, 6 e 7 do 
Cronograma, será divulgada, juntamente com todo(a)s o(a)s candidato(a)s 
habilitado(a)s na etapa, as notas de todo(a)s o(a)s candidato(a)s 
identificadas exclusivamente pelas suas respectivas chaves privadas.  

iii. Divulgação por Chave Privada: nas listagens divulgadas cada candidato 
será identificado por sua chave privada, que, conforme previsto no Item 
3.iii.b deste Edital, é de acesso PESSOAL e de total RESPONSABILIDADE DO 
CANDIDATO.  

 IMPORTANTE: este procedimento objetiva combinar as diretrizes de 
transparência da administração pública (Lei n° 12.527, de 18/11/2011), 
permitindo a consulta das notas por todo(a)s o(a)s candidato(a)s, com o 
respeito às diretrizes de proteção a dados individuais (Lei n° 13.709, de 
14/8/2018), mantendo privacidade dos resultados de cada candidato. 

iv. Divulgação sem aviso ao candidato: as divulgações de resultados não 
serão comunicadas aos(às) candidato(a)s, cabendo exclusivamente aos 
mesmos, a responsabilidade pela consulta dos resultados de cada uma das 
etapas deste Edital de Seleção divulgados no site do PPGEGC 
(https://ppgegc.paginas.ufsc.br/processo-seletivo-mjsp-2022/).  

8 – PREENCHIMENTO DE VAGAS 

O preenchimento final das vagas está sujeito a seguinte condicionante: 

i. Vagas remanescentes: na eventualidade de determinada vaga, respeitando as 
categorias e o limite de vaga que constam no Item 2 deste Edital, não ser 
preenchida, o PPGEGC poderá, mediante consulta ao Colegiado do Curso e em 
comum acordo com o MJSP, chamar candidato(a)s não selecionado(a)s de 
outras categorias levando-se em conta a Media Final (Item 6.4.i), e mesmo, 
decidir agregar a vaga remanescente à categoria “Ministério da Justiça e 
Segurança Pública”.  
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9 – REQUISITOS PARA MATRÍCULA 

A matrícula no curso está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:  

i. Aprovação neste Processo Seletivo;  

ii. Comprovação, através de documento, de Formação Acadêmica de 
Graduação. Para tal, serão observados os seguintes critérios: 

a. Formação mínima exigida: somente poderão ser admitidos no Mestrado 
alunos com Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) ou Cursos 
Tecnólogos (desde que tenham carga horária mínima de 1.600 h/aula e 
emissão de Diploma), concluídos em curso reconhecido pelo MEC. 

b. Comprovação documental: o(a)s candidato(a)s selecionado(a)s deverão 
apresentar: (i) Diploma de Graduação; ou (ii) declaração indicando a data 
de conclusão do curso (que deverá ser anterior à sua primeira matrícula 
no PPGEGC - i.e., até o início do 1º trimestre de 2022, conforme 
calendário acadêmico).  

iii. Assinatura do Termo de Compromisso quanto à Dedicação Integral às 
atividades do Programa, conforme modelo a ser disponibilizado pela 
Secretaria do PPGEGC. 

i. Observação: ao exigir dedicação integral de seus alunos, o PPGEGC requer 
que seus discentes disponham de tempo para o pleno cumprimento das 
atividades curriculares e de toda e qualquer atividade acadêmica exigida 
pelo Programa, com agenda e dedicação prioritária a qualquer outra 
atividade. Implica, também, que o aluno concorda em dispor integral e 
prioritariamente de um mínimo de 20 horas semanais para o Programa. 

iv. Para alcançar a condição de aluno regularmente matriculado no PPGEGC, 
o(a) candidato(a) selecionado neste processo seletivo deve realizar sua 
primeira matrícula até o início do 1º trimestre letivo de 2022. Instruções 
detalhadas serão enviadas aos(as) candidato(a)s selecionado(a)s pela 
Secretaria do PPGEGC. 

v. Seleções realizadas neste processo seletivo (Edital 
18/2021/SECOEGC/CTC/UFSC) para a Turma 2022 não serão válidas para os 
próximos processos seletivos. 

10 – COMUNICAÇÃO E RECURSOS 

10.1 – Comunicação de Problemas Técnicos 

A comunicação de eventuais problemas técnicos e dúvidas em geral sobre o processo 
seletivo devem ser realizadas exclusivamente através do e-mail 
<processoseletivo.mjsp.egc@contato.ufsc.br>.  

mailto:processoseletivo.mjsp.egc@contato.ufsc.br
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 IMPORTANTE: não serão considerados envios para qualquer outro endereço 
eletrônico. 

10.2 – Recursos 

Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria do PPGEGC através do e-mail 
ppgegc@contato.ufsc.br em até 72 horas após a publicação do resultado de cada 
etapa.  

i. Recursos somente serão admitidos se adequadamente endereçados e 
documentados.  

ii. A Secretaria do PPGEGC enviará resposta o mais breve possível. Todavia, 
ressalta-se que é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) certificar-se 
que o recurso foi recebido pela Secretaria. 

 

 

Florianópolis, 28 de setembro de 2021. 

 
 
 

Alexandre Leopoldo Gonçalves, Dr.  
Presidência 

Francisco Antônio Pereira Fialho, Dr.  
Coordenação MC 

Édis Mafra Lapolli, Dr.ª  
Coordenação GC 

João Artur de Souza, Dr.  
Coordenação EC 

Comissão de Seleção 

Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 
Coordenador do Programa de  

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento (PPGEGC) 

 

mailto:ppgegc@contato.ufsc.br


                                                                                                    

 

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 
Departamento de Engenharia do Conhecimento/Programa de Pós-Graduação  

em Engenharia e Gestão do Conhecimento                                                                                                                

 

APÊNDICE I – TABELA DE PONDERAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO CURRICULAR 
A tabela é composta por um conjunto de famílias e indicadores que permite compor a nota final de avaliação do Currículo Lattes. Considerando um indicador em particular, este pode ser do tipo Numérico, em 
que são avaliadas as quantidades, ou Temporal, sendo avaliado o total de anos. Independente do tipo, o total de pontos (máximo de 5) ocorrerá em função da quantidade de itens ou total de anos computados. 
Por exemplo, caso o candidato tenha entre 5 (cinco) e 8 (oito) “Orientações concluídas de Especialização” este indicador receberá 2 pontos. A coluna “Total Máximo de Pontos” representa o máximo de pontos 
possíveis para cada família sendo ponderado pelo peso final da família (coluna “Peso da Família”). Neste sentido, o número máximo de pontos será 318,75, equivalendo à nota máxima do Currículo, ou seja, nota 
10. Após isso a nota será ponderada conforme item 6.2.iv. O “X” em determinada coluna representa que a quantidade de pontos não será considerada. 

  
Família 

  
Indicador 

Pontos   
Total por 
indicador 

  
Total 

Máximo de 
Pontos 

  
Peso da 
Família 

 1  
Ponto  

  2  
Pontos  

3 
Pontos 

4  
Pontos 

5  
Pontos 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação completa 2 3 4 5 > 5 Pontos x 1 

27,5 2,5 Especialização completa X X 1 2 > 2 Pontos x 2 

Mestrado completo X X X 1 > 1 Pontos x 2,5 

COMPETÊNCIA 
ACADÊMICA 

Orientações concluídas de Especialização 4 8 12 16 >16 Pontos x 1 

15 1,0 Orientações concluídas de Graduação 8 16 24 32 > 32 Pontos x 1 

Outras orientações concluídas 12 20 30 40 >40 Pontos x 1 

COMPETÊNCIA CIENTÍFICA 

Trabalhos completos em eventos nacionais 2 3 4 5 >5 Pontos x 1 

50 2,5 

Trabalhos completos em eventos internacionais X 1 2 3 >3 Pontos x 1 

Artigos completos em periódicos (sem Qualis CAPES)* 4 6 8 10 >10 Pontos x 1 

Artigos completos em periódicos (Qualis B5 e C) * 1 3 5 7 >7 Pontos x 1 

Artigos completos em periódicos (Qualis B3 e B4) * X 1 3 5 >5 Pontos x 1 

Artigos completos em periódicos (Qualis B1 e B2) * X X 1 3 >3 Pontos x 1 

Artigos completos em periódicos (Qualis A1 e A2) * X X X 1 >1 Pontos x 1 

Livros publicados 1 2 3 4 >4 Pontos x 1 

Capítulos de livros 3 5 8 11 >11 Pontos x 1 

Livros organizados 2 4 6 8 >8 Pontos x 1 

COMPETÊNCIA TÉCNICA E 
TECNOLÓGICA 

Participação em projetos de pesquisa 3 5 8 10 >10 Pontos x 1 

40 2,0 

Coordenação de projetos de pesquisa 1 4 7 15 >15 Pontos x 1 

Software, produtos e processos com registro ou patente 1 2 3 4 >4 Pontos x 1 

Software, produtos e processos sem registro ou patente 5 10 15 20 >20 Pontos x 1 

Relatório técnico na área de segurança pública 5 10 15 25 >25 Pontos x 1 

Elaboração de curso ou ações formativas/educacionais na área de segurança pública 2 4 7 15 >15 Pontos x 1 

Participação em projetos com foco na área de segurança pública 3 5 8 10 >10 Pontos x 1 

Coordenação de projetos com foco na área de segurança pública 1 4 7 15 >15 Pontos x 1 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Tempo de atuação profissional (anos) 3 6 9 12 >12 Pontos x 1 

15 2,0 Tempo de docência na educação superior (anos)** 3 6 9 12 >12 Pontos x 1 

Tempo de atuação em cargos de gestão na área de segurança pública (anos) 3 6 9 12 >12 Pontos x 1 
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Observações Gerais: 
  
* Para os indicadores “Artigos completos em periódicos (Qualis A1, A2, B1 até B5 e C)” será considerado o Quadriênio 2013-2016 e área de avaliação com 
maior qualificação. As informações podem ser obtidas através da Plataforma Sucupira 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). 
** Neste indicador será considerado o tempo de docência na educação superior, ou seja, a atuação considerando vínculos formais com instituições de ensino 
superior. Para efeitos deste edital não se caracteriza como docência a tutoria ou estágio docência, por exemplo.  
 
 

Observações Adicionais:  
 
Na avaliação do Currículo Lattes será considerado o item 5.1.iii. As exceções ocorrem nos indicadores “Graduação Completa”, “Especialização Completa”, 
“Mestrado Completo”, “Tempo de atuação profissional (anos)”, “Tempo de docência na educação superior (anos)”, e “Tempo de atuação em cargos de 
gestão na área de segurança pública (anos)”. Os seguintes pontos devem ser respeitados no preenchimento da planilha de informações adicionais e também 
servem de referência para a análise do Currículo Lattes pela Comissão de Seleção: 
 
1) Apresentação de trabalho em congresso não é trabalho completo publicado em anais de evento (Internacional ou Nacional). 

2) Resumo e resumo expandido não é trabalho completo publicado em anais de evento (Internacional ou Nacional). 

3) Trabalho completo publicado em anais de evento indicado como nacional não pode ser indicado como internacional. 

4) Artigo completo aceito para publicação em periódico não se caracteriza como artigo completo publicado em revista científica/periódico. 

5) Tutoria ou estágio docência não se caracteriza como docência no ensino superior. 

6) Os indicadores “Tempo de atuação profissional (anos)”, “Tempo de docência na educação superior (anos)” e “Tempo de atuação em cargos de gestão na 

área de segurança pública (anos)” somente serão considerados quando declarados no Currículo Lattes na seção Atuação Profissional. 

7) Os indicadores “Participação em projetos de pesquisa” e “Coordenação de projetos de pesquisa” são excludentes. Ao coordenar um projeto está implícita 

a participação. O mesmo vale para os indicadores “Participação em projetos com foco na área de segurança pública” e “Coordenação de projetos com foco 

na área de segurança pública”. 
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8) Os indicadores “Participação em projetos de pesquisa” e “Coordenação de projetos de pesquisa” somente serão considerados quando declarados 

explicitamente no Currículo Lattes em local apropriado, ou seja, na seção Projetos / Projetos de pesquisa. 

9) O indicador “Elaboração de curso ou ações formativas/educacionais na área de segurança pública” pode ser registrado no Currículo Lattes através da 

opção Projetos / Projeto de ensino.  

10) Os indicadores “Participação em projetos com foco na área de segurança pública” e “Coordenação de projetos com foco na área de segurança pública” 

podem ser registrados no Currículo Lattes através da opção Projetos / Outros tipos de projetos. 

11) Projeto de extensão não é Projeto de pesquisa. 

12) Orientação em Andamento não é Orientação Concluída. 
13) Os indicadores “Graduação Completa”, “Especialização Completa” ou “Mestrado Completo” somente serão considerados quando a data de finalização 

estiver declarada no Currículo Lattes enviado. As informações referentes a estes indicadores devem constar obrigatoriamente na seção Formação 
acadêmica/titulação. 

14) Curso de curta duração não se caracteriza como uma Especialização. 
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APÊNDICE II – TABELAS DE PONDERAÇÕES PARA OS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS 

1.1 Produção Bibliográfica 

 
a. Trabalho completo publicado em anais de evento 

 
Código Classificação do Evento Nota 

1 Internacional consolidado (acima de 5 edições) 7,0 

2 Internacional em consolidação (5 ou menos edições) 6,0 

3 Nacional consolidado (acima de 5 edições) 5,0 

4 Nacional em consolidação (5 ou menos edições) 4,0 

5 Regional 2,0 

 
b. Artigo completo publicado em revista científica/periódico 

 

Código Classificação Qualis Nota 
6 A1 10,0 

7 A2 9,0 

8 B1 8,0 

9 B2 7,0 

10 B3 6,0 

11 B4 5,0 

12 B5 4,0 

13 C 3,0 

14 Não classificado 1,0 

   
Observação: A Classificação Qualis pode ser obtida em 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis
/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf. Para efeitos de nota será considerada a área de maior 
Qualis. Por exemplo, se determinado artigo completo publicado está classificado na área 
INTERDISCIPLINAR com Qualis A2 e na ADMINISTRAÇÃO com Qualis B1, será considerada a 

classificação da área INTERDISCIPLINAR. 
 

c. Livro publicado 

 
Código Categoria da Publicação Nota 

15 Por editora, com ISBN e em língua estrangeira 10,0 

16 Por editora, com ISBN e em português 8,0 

 
Observação: E-books serão considerados desde que se encaixem nos códigos 15 e 16. Como 
comprovante da obra física basta enviar um documento em formado PDF contendo a imagem 
da capa do livro e da ficha catalográfica.  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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d. Organização de livro publicado 

 
Código Classificação da Publicação Nota 

17 Em livro publicado por editora, com ISBN e em língua estrangeira 7,0 

18 Em livro publicado por editora, com ISBN e em português 5,0 

 
e. Capítulo de livro publicado 

 
Código Classificação da Publicação Nota 

19 Em livro publicado por editora, com ISBN e em língua estrangeira 7,0 

20 Em livro publicado por editora, com ISBN e em português 5,0 

1.2 Produção Técnica e Tecnológica 

 
Código Classificação  Nota 

1 Software com registro no INPI 10,0 

2 Produto com registro no INPI 10,0 

3 Processo com registro no INPI 10,0 

4 Software sem registro (de autoria exclusiva do próprio candidato) 5,0 

5 Produto sem registro (de autoria exclusiva do próprio candidato) 5,0 

6 Processo sem registro (de autoria exclusiva do próprio candidato) 5,0 

7 Software sem registro (com participação em equipe de 
desenvolvimento) 

3,0 

8 Produto sem registro (com participação em equipe de 
desenvolvimento) 

3,0 

9 Processo sem registro (com participação em equipe de 
desenvolvimento) 

3,0 

10 Relatório técnico na área de segurança pública 5,0  

11 Elaboração de curso ou ações formativas/educacionais na área de 
segurança pública 

7,0 

12 Outros trabalhos técnicos relevantes 2,0 

 
Observação: Para os itens Software, Produto ou Processo sem registro no INPI ou órgão 
equivalente, deve-se prover uma declaração em formato PDF informando o nome da Produção 
Técnica e Tecnológica, uma descrição sucinta sobre o item e a forma de participação do 
candidato. Para os itens Software, Produto ou Processo com registro deve-se prover o 
certificado emitido pelo INPI ou órgão equivalente. Para os demais itens deve-se prover uma 
declaração assinada pelo(a) candidato(a) com as principais informações do documento 
comprobatório, tais como, título, autores, tipo de participação, data, local de execução ou 
implantação, ou seja, informações relevantes que permitam à Comissão de Seleção avaliar com 
clareza o item em questão. 
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1.3 Trajetória Profissional 

 
Código Classificação  Nota 

1 Participação em projetos de pesquisa 6,0 

2 Coordenação de projetos de pesquisa 10,0 

3 Participação em projetos com foco na área de segurança pública 6,0 

4 Coordenação de projetos com foco na área de segurança pública 10,0 

5 Atuação em cargos de gestão na área de segurança pública 10,0 

6 Outras atuações na área de segurança pública 5,0 

 
Observação: Deve-se prover uma declaração assinada pelo(a) candidato(a) com as principais 
informações do documento comprobatório, tais como, título, autores, tipo de participação, 
data, local de execução ou implantação, ou seja, informações relevantes que permitam à 
Comissão de Seleção avaliar com clareza o item em questão.  

 
Observações Gerais: 
 

1) A documentação comprobatória para cada um os itens constantes neste Apêndice deve ser 

anexada aos respectivos campos no formulário de inscrição em formato PDF. 

2) O documento anexado para as dimensões Produção Bibliográfica, Produção Técnica e 

Tecnológica e Trajetória Profissional deve ser aquele em que o(a) candidato(a) pode obter a 

maior pontuação.  

3) Documentos comprobatórios que não estejam declarados no Currículo Lattes, terão nota 0,0 

(zero) atribuída para as respectivas variáveis APB, APT e ATP da Média Final.  
 


