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EDITAL N° 89, DE 25 DE  AGOSTO DE 2014.
Retifica o Edital nº 84/2014-Propp.

O  PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,  torna 
pública  a  retificação  do  edital  n°  84,  de  08  de  agosto  de  2014,  estabelecendo  alteração 
específica com relação aos requisitos necessários aos candidatos, solicita que se considere as 
descrições conforme os itens abaixo e não como constou:

 As alterações aconteceram nos itens 5.1 e no Anexo IV conforme listado abaixo: 

5.1   Serão classificados os candidatos com a maior média, de acordo com número de vagas no   
polo em que se inscreveram.

  ANEXO IV- Critérios de Avaliação

Publicações Técnico-Acadêmicos (25%)
 
2,5 pontos para participação em projeto de consultoria (Máximo de 5 pontos no quesito)
 
2,5 pontos para participação em relatório técnico (Máximo de 5 pontos no quesito)
 
5 pontos para publicação de artigos científicos completos em congressos e/ou revistas (Máximo de 15 
pontos no quesito)
 
Curso de Pós-Graduação (Máximo de 2 cursos) ( 5%)
 
0,25  ponto para cada pós-graduação
 
Tempo de trabalho no serviço público. (40%)
 
0,5 ponto para cada ano (Máximo de 4 pontos no quesito)
 
Fator Aposentadoria (30%)
 
3 pontos (> 15 anos para aposentadoria)
 
1,5 ponto (6 a 15 anos)
 
0 ponto (< ou = 5 anos)
 
Total da análise do Currículo (80%)
 
Aderência da carta de intenção aos objetivos do curso (100%)
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Objetivos do aluno em relação ao curso (50%)
 
Atuação profissional em relação aos objetivos do curso (50%)
 
Total da análise da Carta de Intenção (20%)
 

 

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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