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EDITAL RESUMO DE CONCURSO PÚBLICO DOCENTE N. 107, DE 13 DE ABRIL DE 2010 

 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB, nos termos da Portaria Normativa Interministerial 
n. 22, de 30/4/2007, publicada no DOU de 2/5/2007, e na Portaria Interministerial n. 224, de 23/7/2007, 
publicada no DOU de 24/7/2007, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e da Nota Técnica n. 1/2007/DEDES/SESu/MEC, do Ministério de Estado da Educação e em 
conformidade com a Lei n. 8.112, de 11/12/1990, com o Decreto n. 94.664, de 23/7/1987, com o Decreto n. 
6.944, de 21/08/2009, publicado no Diário Oficial da União do dia 24/08/2009 - que estabelece os 
procedimentos gerais para a abertura de edital de concurso público -, torna pública a abertura de inscrições 
para o Concurso Público de provas e prova de títulos, e estabelece normas destinadas a selecionar 
candidatos para o cargo de Professor de Magistério Superior da Fundação Universidade de Brasília/FUB. 

Condições e característica do concurso público: 

Vaga 
Período de Inscrição Área Requisito Básico 

Departamento de 
Lotação 
Classe 

Regime de 
Trabalho 

1 (uma) 
19/4/2010 a 9/5/2010 

A partir de 10h do dia 
inicial até as 22h do dia 

final. 

Micropaleontologia 
Aplicada à 

Bioestratigrafia 

Ser portador do diploma de 
gradação em Geologia ou áreas 
afins e título de doutorado na 
área de Geologia ou áreas afins, 
com experiência comprovada em 
Micropaleontologia Aplicada a 
Bioestratigrafia. 

Instituto de 
Geociências - 

IGD 
Adjunto 

“DE” 

 

Endereço completo da 
Unidade 
Acadêmica/Departamento 
responsável pelo concurso: 

Universidade de Brasília - Instituto Central de Ciências – Instituto de 
Geociências – Campus Universitário Darcy Ribeiro – 70.910-900 – 
Brasília - DF 

Correio Eletrônico: igd@unb.br 
Data limite para o pagamento 
da Taxa de Inscrição: 10/5/2010 Correspondente ao primeiro dia útil após o 

término das inscrições. 
Período para entrega dos 
documentos de inscrição: 19/4/2010 a 11/5/2010 Exceto sábado, domingo e feriado, das 

8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h. 
Data provável da primeira 
prova: 

Será objeto do Edital de Cronograma de Provas e ocorrerá não antes de 
60 (sessenta) dias após o início das inscrições. 

1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o cargo de Professor de Magistério Superior no nível 
inicial da carreira. 

2. O candidato ao se inscrever declara ter conhecimento do Edital de Condições Gerais, publicado no DOU 
n. 23, de 3 de fevereiro de 2010, seção 3, páginas 34 a 37, e da retificação publicada no DOU n. 48, de 
12/3/2010, seção 3, página 35 e 36, disponibilizados no endereço eletrônico http://srh.unb.br/concursos, 
que são partes integrantes do presente Edital Extrato, devendo, ainda, acompanhar todas as fases do 
concurso público divulgadas no endereço eletrônico acima mencionado. 

3. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: 
http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb. 

4. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para as diversas Classes e Regimes de Trabalho estão indicadas 
no quadro a seguir: 

Classes Regime de Trabalho Remuneração Taxa de Inscrição 
Professor Adjunto Dedicação Exclusiva (“DE”) R$ 6.497,15 R$ 162,42 

5. DA PROVA DIDÁTICA 

a. Quadro dos Objetos de Avaliação para a Prova Didática e/ou Prova Escrita de Conhecimentos 

Ordem Itens dos Objetos de Avaliação 

01 Classificação das rochas sedimentares. Unidades estratigráficas. 
 

02 Micropaleontologia de rochas sedimentares: grupos de microfósseis, métodos de trabalho e 
aplicações. 
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03 Bioestratigrafia do précambriano: principais grupos e suas aplicações. 
 

 

04 Bioestratigrafia do Paleozóico: principais grupos e suas aplicações. 
 

05 Bioestratigrafia do Mesozóico: principais grupos e suas aplicações . 
 

06 Bioestratigrafia do Cenozóico: principais grupos e suas aplicações.  
 

07 
Arcabouço biocronoestratigráfico do Mesozóico do Brasil e correlação com a escala 
internacional. 

 

08 
Arcabouço biocronoestratigráfico do Paleozóico do Brasil e correlação com a escala 
internacional. 

 

09 Fossildiagenese: métodos de estudos e aplicações.  
 

10 Paleoecologia: métodos de estudos e aplicações em seções do Proterozóico e Fanerozóico . 
 

 

6. DO QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 
a. Observar as instruções contidas no Anexo I para a classe de Professor Adjunto. 
7. A Capa para a Prova de Títulos encontra-se disponível em http://srh.unb.br/concursos para preenchimento 

e impressão pelo candidato. 
8. A Declaração de Cópias Autênticas encontra-se disponível em http://srh.unb.br/concursos para 

preenchimento e impressão pelo candidato. 
9. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 
a) A relação final dos candidatos habilitados no concurso público será objeto do Edital de Resultado Final do 

concurso que estará sujeita ao Art. 16 e seus parágrafos do Decreto n. 6.944/2009, em especial o 
parágrafo primeiro que orienta: “Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que 
trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no 
concurso público”. 

 

 

José Geraldo de Sousa Junior 
Reitor 
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ANEXO I 
 

Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos 
 

NOME DO CANDIDATO 
=>       

Número da Inscrição =>       Número do Edital =>       
1. O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, 

observando as instruções das seções DA PROVA DE TÍTULOS e DO QUADRO DE ATRIBUIÇÃO 
DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS no Edital de Condições Gerais, disponibilizado em 
http://srh.unb.br/concursos. 

2. O candidato deverá emitir o Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos em duas vias 
para que seja atestado o recebimento dos títulos em uma das vias. 

3. Preencher as colunas correspondentes a quantidade de títulos e a respectiva pontuação. 
4. A avaliação de títulos compreenderá as atividades realizadas no decurso dos últimos cinco anos 

que antecedem o início da inscrição, ressalvadas as indicações nos próprios grupos e/ou itens de 
grupos. 

5. A BANCA EXAMINADORA NÃO RECLASSIFICARÁ A INDICAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO 
PARA A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS. EVENTUAIS PERDAS DE PONTOS POR INDICAÇÃO 
EQUIVOCADA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 

 
 

Grupo I - Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e 
Estágios. (LIMITADO A 3 PONTOS) Pontuação Quant. de 

Títulos 
Pontuação 

Total 

2.1 

Exercício do magistério superior, como docente em curso 
de graduação e/ou pós-graduação em Instituição Pública 
de Ensino Superior. Por semestre letivo. Não cumulativa 
com outras quaisquer no mesmo período. 

0,5   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em curso 
de graduação e/ou pós-graduação em Instituição Privada 
de Ensino Superior. Por semestre letivo completo. Não 
cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. 

0,25   

2.3 Orientação de tese de doutorado aprovada. Pontuação 
limitada a 1 ponto. 0,5   

 Co-orientação de tese de doutorado aprovada. Pontuação 
limitada a 1 ponto. 0,15   

2.4 Orientação de dissertação de mestrado aprovada. 
Pontuação limitado a 1 ponto. 0,25   

2.5 
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de 
graduação. Pontuação por monografia ou trabalho. 
Limitada a 1 ponto. 

0,05   

2.6 Orientação de grupo PET. Pontuação por grupo-ano. 
Limitada a 1 ponto. 0,1   

2.7 Orientação de aluno bolsista de iniciação cientifica. 
Pontuação por bolsista-ano. Limitada a 1 ponto. 0,1   

2.8 Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por 
bolsista-ano. Limitada a 1 ponto 0,05   

2.9 Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por 
bolsista-ano. Limitada a 1 ponto 0,05   

2.10 
Participação em Banca Examinadora de doutorado como 
membro efetivo. Pontuação por dissertação. Limitada a 0,5 
pontos 

0,05   

2.11 
Participação em Banca Examinadora de mestrado como 
membro efetivo. Pontuação por dissertação. Limitada a 0,5 
pontos 

0,05   

2.12 Participação em Banca Examinadora de monografia de 
conclusão de curso ou de especialização. 0,02   

2.13 
Participação em Banca Examinadora de Concurso Público 
de Docente para a classe de Professor Adjunto como 
membro efetivo. Limitada a 0,5 ponto. 

0,02   

2.14 
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão 
devidamente registrado no órgão competente. Pontuação 
por programa/projeto. Limitada a 1 ponto. 

0,15   
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2.15 
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula). 
Por coordenação. Pontuação por coordenação. Limitada a 
1 ponto. 

0,01   

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo II =>   
 
 
Grupo II - Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na 

área do Concurso. (LIMITADO A 5 PONTOS) Pontuação Quant. de 
Títulos 

Pontuação 
Total 

3.1 
Publicação de livro com ISBN, na área de conhecimento 
objeto do concurso, com pontuação integral para livro 
publicado no exterior e 80% para publicação no Brasil. 

0,6   

3.2 
Publicação de livro com ISBN, em área correlata, com 
pontuação integral para livro publicado no exterior e 80% 
para publicação no Brasil. 

0,3   

3.3 

Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de 
conhecimento objeto do concurso, com pontuação integral 
para livro publicado no exterior e 80% para publicação no 
Brasil. 

0,3   

3.4 
Capítulo de livro publicado com ISBN, em área correlata 
com pontuação integral para livro publicado no exterior e 
80% para publicação no Brasil. 

0,15   

3.5 Patente Registrada no exterior. 0,1   
3.6 Patente Registrada no Brasil. 0,1   

3.7 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis A1 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

1.0   

3.8 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis A2 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,8   

3.9 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis B1 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,7   

3.10 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis B2 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,35   

3.11 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis B3 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,25   

3.12 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis B4 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,20   

3.13 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 
na CAPES como Qualis B5 da área de Geociências. 
Pontuação por publicação na área do conhecimento objeto 
do concurso e 50% para grande área geociências. 

0,1   

3.14 
Trabalho completo publicado em anais de congresso 
internacional na área de conhecimento objeto do concurso. 
Pontuação por trabalho. Limitada a 0,6 pontos. 

0,1   

3.15 
Trabalho completo publicado em anais de congresso 
nacional na área de conhecimento objeto do concurso. 
Pontuação por trabalho. Limitada a 0,5 pontos. 

0,1   

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo III =>   
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Grupo IV - Exercício de atividades ligadas à administração 
universitária e atividade profissional. (LIMITADO A 2 
PONTO) 

Pontuação Quant. de 
Títulos 

Pontuação 
Total 

4.1 Membro de Conselhos Superiores de Universidades. 
Pontuação por ano. 0,1   

4.2 
Presidência de Comissão de Progressão Funcional, 
Comissão de Ética Profissional e Comitê de Ética em 
Pesquisa, em Instituição de Ensino Superior. 

0,1   

4.3 

Direção e vice-direção de instituto, Chefia e sub-chefia  de 
departamento, coordenador de curso de graduação, 
coordenador de programa de pós-graduação de caráter 
permanente, coordenador de Extensão. Pontuação por 
ano. 

0,3   

4.4 Coordenação de curso de especialização de caráter 
permanente ou eventual. Pontuação por curso. 0,1   

4.5 
Atividade profissional relacionada com a área de 
conhecimento. Não cumulativa com outras quaisquer no 
mesmo período. Pontuação por ano. 

0,3   

Observar a limitação na pontuação de cada item. Total do Grupo IV =>  
PONTUAÇÃO TOTAL =>   

 
COMPROVANTE DA ENTREGA DE TÍTULOS 

Assinatura do Candidato  Autenticação 

 

 Data ________/ _______/_______ 

 Carimbo e 
Assinatura  

  
 


