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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO
No Edital nº 201 de 29 de outubro de 2014 de concurso público para professor de magistério
superior, publicado no DOU nº 79 de 30/10/2014, seção 3, páginas 210 e 211, considerar a
seguinte retificação:
Onde se lê:
4.
c. Defesa de Linha de Pesquisa
4.3. Defesa da Linha de Pesquisa. Conforme o CNPq, linhas de pesquisa representam temas
aglutinadores de estudos técnicos e científicos que se fundamentam em tradição investigativa,
de onde se originam projetos cujos resultados guardam relação entre si. Assim, o objetivo da
defesa da linha de pesquisa é avaliar a experiência e propostas de trabalho do(s) candidato(s) no
tocante ao seu potencial de integração aos grupos de pesquisa do Departamento de Ciências
Biológicas da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – DCBio/FCBS. A defesa de linha
de pesquisa constará de uma sessão expositiva com duração máxima de 30 (trinta) minutos,
sendo disponibilizado no máximo mais 30 (trinta) minutos para arguição e será gravada em
áudio para efeito de registro e avaliação. No ato de abertura do concurso, os candidatos
entregarão à Comissão Examinadora a súmula de sua linha de pesquisa que será objeto de
defesa, contendo no máximo 10 (dez) páginas, no formato Times New Roman 12, espaço 1,5,
papel A4 com margens laterais, superior e inferior de 2,5.
Leia-se:
4.
c. Apresentação oral de plano de atividades acadêmicas com proposta que contempla ensino,
pesquisa e extensão;
4.3. Defesa do Projeto de Atividades Acadêmicas. A defesa do projeto de atividades acadêmicas
consistirá de uma sessão expositiva com duração máxima de 30 (trinta) minutos, sendo
disponibilizado no máximo mais 30 (trinta) minutos para arguição e será gravada para efeito de
registro e avaliação. No dia do sorteio do ponto da prova didática, os candidatos entregarão à
Comissão Examinadora três (3) cópias de seu projeto de atividades acadêmicas, contendo no
máximo 10 (dez) páginas, no formato Times New Roman 12, espaço 1,5, papel A4 com
margens laterais, superior e inferior de 2,5.
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