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Edital 02/2019 
Processo Seletivo para credenciamento de docente permanente 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia – 2019  
 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) informa seus critérios para o 
processo de abertura de vagas para credenciamento de docente permanente, no âmbito da 
Universidade Federal do Rio Grande-FURG, conforme aprovado na reunião do Conselho do 
Instituto de Ciências Humanas em 12 de novembro de 2019.  

 
I Área de concentração: Psicologia 
 
II Linhas de pesquisa: “Psicologia Comunitária e processos psicossociais” e “Promoção, 

Cuidado e Intervenção em Saúde”  
 
III Critérios para participar da seleção:  
a) ser docente efetivo da Universidade Federal do Rio Grande – FURG ou de outra 

universidade pública de ensino superior;  
b) possuir disponibilidade de no mínimo 10 horas semanais para atuar no PPGPsi; 
c) possuir publicações pela Área da Psicologia da Capes nos últimos cinco anos vigente no 

Qualis atual da área (2015-2019);  
d) possuir perfil público no Google Acadêmico; 
e) propor disciplina vinculada ao Programa, podendo ser disciplina já existente no PPGPsi 

(no caso de novas disciplinas somente poderão ser criadas após a formação da primeira turma do 
curso de mestrado);  

f) possuir curso de graduação em Psicologia e, mestrado e doutorado em Psicologia ou áreas 
afins. 

 
IV Procedimentos para inscrição no processo seletivo:  
Para requerer sua inscrição, o/a docente deverá encaminhar, via e-mail da secretaria do 

PPGPsi ppgpsicologia@furg.br, os seguintes documentos, todos em formato PDF:  
a) Currículo Lattes documentado, dos últimos cinco anos (2015-2019) e de uma outra 

produção relevante ao longo da vida;  
b) Plano de trabalho na área de ensino (incluindo a disciplina que se propõe a ministrar) e de 

pesquisa que demonstre articulação com a linha do PPGPsi que está se candidatando e,  
c) No título do e-mail deverá ser informado a linha de pesquisa que o/a docente está se 

candidatando (*no caso da Linha “Psicologia Comunitária e processos psicossociais” deverá ser 
informado ainda se pretende se candidatar à vaga para docente permanente ou à vaga para docente 
colaborador). 

 
V Vagas: 03 vagas, sendo 1 para docente permanente e 1 para docente colaborador da linha 

de pesquisa “Psicologia Comunitária e processos psicossociais” e, 1 para docente permanente da 
linha de pesquisa  “Promoção, Cuidado e Intervenção em Saúde”. 

Para seleção será considerado o atendimento aos critérios listados no item IV deste edital e a 
pontuação auferida na ficha de pontuação anexa a este documento. Serão credenciados/as os/as 
docentes que apresentarem maior pontuação.  

 



 

 

VI Período de inscrições: 1º/12/2019 até 14/12/2019  
 
VII Divulgação da lista de docentes inscritos: 15/12/2019 
 
VIII Resultado: até 15/01/2019. 
 
IX Disposições finais:  
a) Após a divulgação da lista de inscritos e do resultado serão aceitos recursos que serão 

julgados pela Comissão de Credenciamento.  
 
b) A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos neste Edital.  
 
c) Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Credenciamento do PPGPsi. 
 
 

Rio Grande, 23 de outubro de 2019.  
 

Comissão de Credenciamento PPGPsi 2019 
 

Prof. Dra. Simone dos Santos Paludo 
 

Profa. Dra. Geruza Tavares D’Avila 
 

Profa. Dra. Marilene Zimmer
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FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO (classificatória) 
Critérios para Avaliação do “Curriculum Vitae”, modelo Lattes: 

 Item Pontuação/Limite 
Formação 

1 Pós-doutorado concluído (máximo 4 pontos) 4 pontos 
Produção * 

1  Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 
Qualis A1 na área  

5 pontos por artigo 

2  Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 
Qualis A2 na área 

4,5 pontos por artigo 

3 Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 
Qualis B1 na área 

4 pontos por artigo 

4 Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 
Qualis B2 na área  

2 pontos por artigo 

5  Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 
Qualis B3 na área 

0,5 ponto por artigo 

6 Autoria de Livros publicados em editora com Comitê 
Editorial (com registro de ISBN) 

2 pontos por livro 

7  Autoria Capítulos de livros publicados em editora com 
Comitê Editorial (com registro de ISBN) 

1 pontos por livro 

Plano de Trabalho 
1 Adequação da proposta de pesquisa com a linha de pesquisa Até dois pontos 
2 Adequação da proposta de ensino com a linha de pesquisa Até dois pontos 

 
* Artigos aceitos, mas ainda não publicados, serão contabilizados – conforme seu estrato QUALIS 

– desde que seja apresentado documento comprovando a sua aprovação.  


