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EDITAL Nº 18/2014 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSOR 

 

O Reitor da Universidade Vila Velha torna público a todos os interessados que estarão abertas de 

19/06/2014  a 15/07/2014, as inscrições para seleção de títulos e provas, para uma vaga de professor 

titular da área de conhecimento Patologia Clinica do Programa de Mestrado em Ciência Animal, e 

cursos de graduação em  disciplinas afins. 

 

A seleção será regida pelas seguintes instruções: 

 

1. Inscrições e Informações:  

 

1.1. As inscrições serão feitas por e-mail para a Coordenação do Programa de Mestrado em Ciência 

Animal (fabio.braga@uvv.br) bastando enviar a ficha de inscrição (Anexo I) devidamente preenchida. O 

deferimento ou indeferimento das inscrições será informado via e-mail pela Coordenação do Programa 

de Mestrado em Ciência Animal (PMCA). 

 

1.2. Informações: Secretaria do Programa de Mestrado em Ciência Animal, telefone: (27) 3421-2137 

Horário: 9h às 12h e de 14h às 17h de segunda a sexta-feira.  

 

1.3. Pré-Requisitos para deferimento da inscrição:  

 Graduação em Medicina Veterinária ou áreas afins;  

 Doutorado com Área de Concentração em Patologia Clinica 

 Produção científica compatível com avaliação nota 4 da CAPES para área de Medicina 

Veterinária, considerando os últimos 3 anos; 

 Currículo Lattes atualizado e comprovado, a ser defendido perante a banca examinadora. Os 

documentos comprobatórios do currículo somente serão enviados caso a inscrição seja 

deferida. 

 

2. Processo seletivo:  

 

Será realizado em três etapas: análise curricular, prova de desempenho didático e entrevista.  

 

2.1. Avaliação do currículo – etapa classificatória e eliminatória (quando não atender aos pré-

requisitos). O currículo do candidato deverá estar atualizado e será acessado pela comissão de 

seleção diretamente do site do currículo Lattes do CNPq.  

 

A análise de títulos, realizada com base no Curriculum Lattes será pontuada da seguinte forma: 

I - Experiência docente – 0,25 (vinte e cinco centésimos) por ano, até o máximo de 2,0 (dois pontos); 
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II - Prática Profissional – 0,25 (vinte e cinco centésimos) por ano, até o máximo de 2,0 (dois pontos); 

III – Produção Científica (P): até o máximo de 6,0 (seis pontos), com base nos critérios estabelecidos 

pela CAPES para a área de Medicina Veterinária. 

 

§ 1.º - O total de pontos do item Produção Científica (P) será obtido pela aplicação do seguinte método 

de cálculo: 

 

· Cada equivalente A1 = 01 ponto 

· 01 artigo publicado em revista A1 = 1,00 Equivalente A1 

· 01 artigo publicado em revista A2 = 0,85 Equivalente A1 

· 01 artigo publicado em revista B1 = 0,70 Equivalente A1 

· 01 artigo publicado em revista B2 = 0,55 Equivalente A1 

· 01 artigo publicado em revista B3 = 0,40 Equivalente A1 

· 01 artigo publicado em revista B4 = 0,25 Equivalente A1 

 

 

2.2. Prova de desempenho didático – etapa classificatória. Consiste em uma aula expositiva, em 

nível de graduação. De tema a ser indicado pela comissão deste processo seletivo. O tempo será de 

30 minutos.  

 

A banca examinadora será composta por professores da Universidade Vila Velha, sendo presidente o 

Coordenador ou coordenador adjunto do PMCA.  

 

O candidato deverá entregar uma cópia do plano de aula para cada membro da banca examinadora.  

 

2.3. Entrevista – etapa eliminatória. Será realizada após a avaliação da prova de desempenho didático 

com a presença apenas dos membros da banca examinadora.  

 

2.4. Local, data e horário das provas:  

 

Data e horários: 17/07/2014 (14h às 19h).  

Local: Prédio de Inovação Tecnológica (anexo ao Ginásio) – 3º andar – Sala 12 – Rua Comissário José 

Dantas de Melo, nº 21 – Boa Vista – Vila Velha-ES.  

 

Obs: será feito um agendamento (via e-mail ou por telefone) com os candidatos de acordo com a data 

e horário acima. 

 

 

2.5. Resultado:  
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O resultado será disponibilizado até o dia 18/07/2014, por meio de correio eletrônico e na webpage da 

Universidade Vila Velha/UVV. 

 

3. Contratação:  

 

O candidato (a) selecionado (a) será submetido (a) a exames médicos, realizados por especialistas 

indicados pela Universidade Vila Velha - ES. Diante de resultados satisfatórios, a contratação se inicia 

a partir de 04/08/2014, com carga horária mínima de 30 horas semanais, distribuídas entre aulas na 

graduação, aulas no mestrado, orientação de alunos, pesquisa e atividades administrativas. O valor 

da remuneração mensal do Professor Doutor, com carga horária de 30 horas semanais, gira em torno 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) bruto.  

 

 

Vila Velha - ES, 19 de junho de 2014. 

 

 

 

 

MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA 

Reitor da Universidade Vila Velha/UVV 

 


