Edital 01/2018
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFESSOR VISITANTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ANTROPOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - PPGA/UFPA
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia, da Universidade Federal do Pará
(PPGA/UFPA), declara que estão abertas as inscrições, de 2 de fevereiro a 30 de março de
2018, para o processo seletivo simplificado (PSS) para o preenchimento de 1 (uma) vaga de
Professora(o) Visitante Adjunto, na área de BIOANTROPOLOGIA, para atuar no Magistério
Superior em regime de trabalho de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva. O tempo de
contrato é de um (01) ano, prorrogável por mais um (01) ano*. As atividades docentes se
iniciarão em agosto de 2018. O salário é compatível com o de Professor Adjunto IA de
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).
*No caso de candidato estrangeiro a vigência do contrato é de dois (02) anos, prorrogável
por igual período.
Requisitos:
1. Possuir título de Doutor (no Brasil ou exterior) em Antropologia/Bioantropologia ou
áreas afins, defendido há pelo menos 2 (dois) anos;
2. Possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq;
3. Ter experiência de pesquisa e ensino no campo da bioantropologia/antropologia
física/antropologia biológica/biologia humana.
Documentos necessários para inscrição:
1. Cópia do documento de identidade ou passaporte;
2. Carta de apresentação demonstrando afinidade acadêmica com o tema do concurso;
3. Projeto de Pesquisa sobre o tema do concurso a ser desenvolvido durante o período
de contrato.
4. Comprovantes do Curriculum Vitae/Lattes.
As inscrições e envio de documentos devem ser feitos pelo e-mail do Programa de PósGraduação em Antropologia: ppgacampos@ufpa.br

ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção de candidatas/os será feita em duas etapas, a saber:
1. Etapa eliminatória: análise da carta de apresentação visando reconhecer o histórico
da/o candidata/o no campo da Bioantropologia e suas possíveis contribuições de
pesquisa, ensino e extensão junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia.
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2. Etapas classificatórias:
a. Análise do projeto de Pesquisa em Bioantropologia, considerando: clareza na definição
dos objetivos e metodologia sobre problema relevante para o tema; e possibilidade de
execução pelo período de vigência do contrato. Esta etapa tem peso 2 na média
classificatória;
b. Análise do Curriculum Vitae/Lattes, com pontuação pautada na tabela do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/UFPA), que deverá ser preenchida pela/o
candidata/o, disponível em: http://ifch.ufpa.br/images/documentos/documentosifch/TABELA-DE-PONTUACAO-DO-IFCH.pdf . Esta etapa tem peso 1 na média
classificatória.
Classificação Final
A classificação final será dada pela média das notas obtidas nas etapas classificatórias, cada
uma com conceito e peso respectivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A divulgação do resultado do processo de seleção será feita pela Secretaria do PPGA até o dia
27 de abril de 2018, por ordem de classificação. Em caso de necessidade a Comissão poderá
pedir documentação complementar.
Para informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Antropologia, deve-se consultar o
site:http://ppga.propesp.ufpa.br/

Comissão de Seleção
Prof. Dr. Hilton Pereira da Silva (presidente)
Profa. Dra. Beatriz de Almeida Matos
Profa. Dra. Isabela Guerreiro Diniz
Prof. Dr. Diogo Menezes Costa (suplente)

Prof. Dr. Diogo Menezes Costa
Coordenador PPGA

Belém, 2 de fevereiro de 2018
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