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ANÁLISE DO CURRÍCULO E PROVA DE TÍTULO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR
VOLUNTÁRIO

O Edital simplificado Nº 15/202 estabelece que o processo para as vagas do Departamento de Engenharia de Produção
será efetivado em duas etapas: Análise do Currículo Lattes (CV); e Entrevista (EN). É previsto no edital que para a análise
do Currículo Lattes (CV) seriam pontuados apenas os últimos 5 anos da produção do candidato, cuja tabela de pontos
obtida será calculada de acordo com os critérios de pontuação do Anexo III da Resolução CONSEPE /UFPB nº 74/2013.
Nos quadros abaixo se encontra a descrição dos pontos obtidos por cada candidato.

Quadro 1- Pontos do currículo do candidato da área de gestão ambiental

TÍTULOS ACADÊMICOS

Seção I - TITULAÇÃO

1. Maior título acadêmico na área objeto
do concurso ou área afim especificada
no Edital (pontua-se um único título)

Mestrado 250 pontos 250

Seção III - PRODUÇÃO INTELECTUAL E ATIVIDADES DE PESQUISA
E EXTENSÃO

5. Artigos técnico-científicos ou
artístico-culturais publicados na área
objeto do concurso (ou aceitos para
publicação) em periódicos indexados.

A1 - 30 450

A2 - 20 20

B1 - 10 30

B3 - 6 6

TOTAL DE PONTOS 756

Quadro 2- Pontos do currículo do candidato da área de engenharia do trabalho

TÍTULOS ACADÊMICOS

Seção I - TITULAÇÃO

1. Maior título acadêmico na área objeto
do concurso ou área afim especificada
no Edital (pontua-se um único título)

Doutorado 500 pontos 500

II-A - ATIVIDADES DE ENSINO

3. Atividade de magistério superior na
área objeto do concurso ou em áreas

2 para cada 15 horas-
aula em sala de aula

64



afins devidamente especificadas no
edital.

(máximo de

24 pontos por semestre
letivo)

2 para cada 15 horas-
aula em sala de aula
(máximo de

24 pontos por semestre
letivo)

II - C - PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

2. Participação em banca examinadora
de defesa de tese de doutorado, exceto
o orientador.

3 por banca 3

3. Participação em banca examinadora
de defesa de dissertação de mestrado,
exceto o orientador.

2 por banca 2

TOTAL DE PONTOS 569

Quadro 3- Pontos do currículo do candidato da área de gestão de operações

TÍTULOS ACADÊMICOS

Seção I - TITULAÇÃO

1. Maior título acadêmico na área objeto
do concurso ou área afim especificada
no Edital (pontua-se um único título)

Mestrado 250 pontos 250

II-A - ATIVIDADES DE ENSINO

3. Atividade de magistério superior na
área objeto do concurso ou em áreas
afins devidamente especificadas no
edital.

2 para cada 15 horas-
aula em sala de aula
(máximo de

24 pontos por semestre
letivo)

2 para cada 15 horas-
aula em sala de aula
(máximo de

24 pontos por semestre
letivo)

4

II - C - PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

4. Participação em banca examinadora
de defesa de monografia, exceto o
orientador.

0,5 por banca 1,5

TOTAL DE PONTOS 255,5



O Quadro resumo abaixo apresenta a totalização da pontuação dos candidatos.

Quadro 4- Resultado dos pontos do currículo

ÁREA CANDIDATO PONTOS DO CURRÍCULO

Gestão Ambiental Yuri Abner Rocha
Lebron 756

Engenharia do Trabalho Antônio Souto
Coutinho 569

Gestão de Operações André de Medeiros
Brito 255,5

A Resolução 74/2013 em seu Art. 32 prevê que “a nota final dos candidatos no Exame de Títulos será calculada de acordo
com os seguintes procedimentos: I - sequenciam-se os candidatos na ordem decrescente do total de pontos obtidos,
correspondente à contagem conjunta de pontos atribuídos pela Comissão Examinadora; II - atribui-se o índice 100 (cem) ao
número de pontos obtido pelo candidato com maior pontuação; III - estabelece-se proporcionalmente a primeira casa
decimal arredondada de acordo com a forma definida no parágrafo único do Art. 33 desta Resolução”. Seguindo o que é
preconizado nesta resolução, como cada candidato concorre em áreas distintas, cada candidato obteve o índice de 100
(cem). Assim, o resultado da prova de títulos é apresentado abaixo:

Quadro 5- Resultado da prova de títulos

ÁREA CANDIDATO PONTOS DO
CURRÍCULO

NOTA DA
PROVA DE

TÍTULO

Gestão Ambiental Yuri Abner Rocha
Lebron 756 100

Engenharia do
Trabalho

Antônio Souto
Coutinho 569 100

Gestão de
Operações

André de Medeiros
Brito 255,5 100
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