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. Número

da

área

Unidade
Acadêmica/
Campus

Área/subárea Número
de
vagas

Qualificação Mínima Exigida Regime de
trabalho

. 1 ILEEL /
Santa
Mônica

Área: Letras
Subárea: Estudos Literários

1
(uma)

Ser portador do título de doutor em Estudos literários ou Literatura brasileira ou Teoria da literatura
ou Ciência da Literatura ou Literatura Comparada ou Estudos de Linguagens, há pelo menos 5 (cinco)
anos e ter realizado estágio de pós doutoramento, comprovando que tenha os devidos títulos numa
das áreas do concurso, bem como comprovando ter ministrado disciplinas na pós-graduação na área
do concurso.

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva

. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área de pesquisa, comprovando que
foi palestrante convidado em evento na área do concurso ou que tenha ministrado pelo menos 1
disciplina na área do concurso. Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos cinco
anos, comprovando que publicou pelo menos 1 artigo Qualis A da Capes na área do concurso. Ser
fluente em português no caso de professor estrangeiro, comprovando por meio de diploma de
certificação CELPE-Brás.

. 2 ICIAG /
Monte
Carmelo

Recursos Florestais e Engenharia
Florestal

1
(uma)

I - ser portador do título de doutor em Ciência Florestal; ou Ciências Florestais; ou Recursos Florestais;
ou Ciências Ambientais e Florestais; ou Ciências de Florestas Tropicais; ou Engenharia Florestal ou
Produção Vegetal há pelo menos 2 (dois) anos completos.

II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na sua área; e
III - ter produção científica relevante, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de publicação
do edital e possuir ao menos 2 artigos publicados.

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva

. 3 INBIO /
Umuarama

Botânica ou Ecologia 1
(uma)

Ser portador do título de doutor em Botânica ou Biologia Vegetal ou Ecologia ou PhD na área de
Biologia ou Ecologia Vegetal, ser portador do título de doutor há no mínimo 2 (dois) anos; Ser
docente ou pesquisador de reconhecida competência e experiência didática na área do concurso; Ter
produção científica relevante, nos últimos 5 (cinco) anos, comprovando que publicou pelo menos 2
artigos em periódicos compatíveis com o estrato Qualis A na área do concurso.

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva

. 4 FAGEN /
Santa
Mônica

Administração Pública e de Empresas,
Ciências Contábeis e Turismo, conforme
a classificação Qualis CAPES

1
(uma)

Ser portador do título de doutor há, no mínimo, 2 (dois) anos;
Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área, com experiência na docência
em pós-graduação stricto sensu e que tenha participado do quadro docente de um Programa de
Pós-Graduação; e
ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos, no mínimo, com
publicações em periódicos Qualis CAPES superior ou igual a B1 ou com fator de impacto, que
totalizem 200 pontos.

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva

. 5 IBTEC /
Patos de
Minas

Biotecnologia/Biotecnologia Relacionada
à Área da Saúde ou Biotecnologia
Animal

1
(uma)

I - Ser portador do título de doutor há, no mínimo, 2 (dois) anos em Biotecnologia ou Bioquímica ou
Genética ou Biologia Molecular ou Microbiologia ou Imunologia ou Farmácia ou Ciência Farmacêutica
e ter atuado como docente no Ensino Superior por, no mínimo, 1 (um) ano;

II - Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área avaliada pelo Currículo
lattes e defesa de projeto de pesquisa; e
III - ter produção científica relevante, nos últimos 5 (cinco) anos, avaliada pelo Currículo lattes
considerando a área e subárea do processo seletivo.

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva

. 6 FACES /
Pontal

Área: Engenharia Mecânica
Subárea: Manutenção Mecânica;
Metrologia; Processos de Fabricação;
Projetos Mecânicos; Termo-fluidos;
Gestão da Produção; Ergonomia e
Segurança do Trabalho.

1
(uma)

I - Graduação em Engenharia, ser portador do título de doutor na área de Engenharia de Produção ou
Engenharia Mecânica há, no mínimo, 2(dois) anos

II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na área do processo seletivo; e
III - ter produção científica relevante, nos últimos 5(cinco) anos, comprovando que publicou pelo
menos 1(um) artigo Qualis A da CAPES na área de Engenharia III, nos últimos 5(cinco) anos

40 horas
semanais
com
Dedicação
Exclusiva


