
  

EDITAL Nº DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA/2019

 

PROCESSO Nº 23106.116557/2019-05

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA N. 254, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

 

                A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna pública a re�ficação do Edital de Abertura nº 254, datado de 23/09/2018, publicado no site do
Decanato de Gestão de Pessoas – UnB, conforme descrito abaixo:

 

Onde se lê:

"(...)

ANEXO II

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

CLASSE A – DENOMINAÇÃO: ADJUNTO “A” – NÍVEL 1

(...)

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

1. O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as
instruções dos subitens 9.9 - Da Prova de Títulos e 9.10 - Da Organização dos Títulos Para a Prova de Títulos do
Edital de Condições Gerais Nº 01/2018, disponível em http://www.concursos.unb.br.

2. O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à respectiva pontuação.

3. A prova de títulos, de caráter classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.

4. A prova de títulos compreenderá a avaliação dos comprovantes correspondentes ao período dos cinco anos que
antecedem a data limite da inscrição. Esses limites não se aplicam ao Grupo I.

5. A Comissão Examinadora não é obrigada a reclassificar a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos títulos.
Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato.

6. São consideradas Produções na Área do Concurso aqueles nos quais a utilização de ferramentas de Óptica Quântica e
Informação Quântica desempenhem papel relevante.

7. São consideradas Área afins, outras áreas da Física, a matemática, a estatística, as engenharias e outras áreas das
ciências exatas.

8. Fator de contribuição: C = 4·P / (3+N) onde:

N: número de autores.

P: 1,3 se primeiro ou único autor, 1 caso contrário.

9. Fator de área: A = 1, se na área do concurso; 0,7 se em física teórica; 0,4 se em área afim ou física experimental; 0,1
para outras áreas acadêmicas.

10. Fator de Qualidade: Q = 0,4 para JCR<1; 0,6 para 1≤JCR<2; 1 para 2≤JCR<4; e 1,6 para 4≤JCR; onde JCR é o índice
Journal Citation Reports mais recente.

(...)"

 

Leia-se:

"(...)

ANEXO II

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

CLASSE A – DENOMINAÇÃO: ADJUNTO “A” – NÍVEL 1

http://concursos.unb.br/index.php/docente-2019


(...)

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

1. O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as
instruções dos subitens 9.9 - Da Prova de Títulos e 9.10 - Da Organização dos Títulos Para a Prova de Títulos do
Edital de Condições Gerais Nº 01/2018, disponível em http://www.concursos.unb.br.

2. O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à respectiva pontuação.

3. A prova de títulos, de caráter classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.

4. A prova de títulos compreenderá a avaliação dos comprovantes correspondentes ao período dos cinco anos que
antecedem a data limite da inscrição. Esses limites não se aplicam ao Grupo I.

5. A Comissão Examinadora não é obrigada a reclassificar a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos títulos.
Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato.

6. São consideradas Produções na Área do Concurso aquelas nas quais a utilização de ferramentas de Teoria
Quântica de Campos desempenham papel relevante.

7. São consideradas Área afins, outras áreas da Física, a matemática, a estatística, as engenharias e outras áreas das
ciências exatas.

8. Fator de contribuição: C = 4·P / (3+N) onde:

N: número de autores.

P: 1,3 se primeiro ou único autor, 1 caso contrário.

9. Fator de área: A = 1, se na área do concurso; 0,7 se em física teórica; 0,4 se em área afim ou física experimental; 0,1
para outras áreas acadêmicas.

10. Fator de Qualidade: Q = 0,4 para JCR<1; 0,6 para 1≤JCR<2; 1 para 2≤JCR<4; e 1,6 para 4≤JCR; onde JCR é o índice
Journal Citation Reports mais recente.

(...)"

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.

 

Carlos Vieira Mota
Decano de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em 04/11/2019, às 15:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4625150 e o código CRC 3DDC3178.

Referência: Processo nº 23106.116557/2019-05 SEI nº 4625150


