
COMUNICADO 

 

 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB comunica aos candidatos 

inscritos no Concurso Público objeto do Edital de Abertura n. 26/2016, a retificação do 

Quadro de Pontuação da Prova de Títulos: 

 

Onde se lê: 

Grupo III – Produção Científica, Técnica, 

Artística e Cultural na área do Concurso – 

Grupo limitado em 2,6 pontos 

Valor 

de cada 

Título 

Quantidade 

de Títulos 

Pontuação 

Total 

3.1 

Livro publicado com ISBN, na área de 

conhecimento objeto do concurso, com 

pontuação integral para livro publicado no 

exterior e 80% para o publicado no Brasil. 

0,5   

3.2 

Livro publicado com ISBN, em área 

correlata, com pontuação integral para livro 

publicado no exterior e 80% para o publicado 

no Brasil. 

0,3   

3.3 

Capítulo de livro publicado com ISBN, na 

área de conhecimento objeto do concurso, 

com pontuação integral para capítulo de livro 

publicado no exterior e 80% para o publicado 

no Brasil. 

0,2   

3.4 

Capítulo de livro publicado com ISBN, em 

área correlata com pontuação integral para 

capítulo de livro publicado no exterior e 80% 

para o publicado no Brasil. 

0,1   

3.5 Patente Registrada no exterior. 0,3   

3.6 Patente Registrada no Brasil. 0,3   

3.7 
Artigo especializado publicado na imprensa. 

Pontuação pelo conjunto. 
0,1   

3.8 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES como 

Qualis A internacional, na área de 

conhecimento objeto do concurso. Pontuação 

por publicação. 

0,4   

3.9 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES como 

Qualis A ou B nacional. Pontuação por 

publicação. 

0,2   

3.10 

Trabalho completo publicado em anais de 

congresso internacional, na área de 

conhecimento objeto do concurso. Pontuação 

por trabalho. 

0,1   

3.11 

Trabalho completo publicado em anais de 

congresso nacional na área de conhecimento 

objeto do concurso. Pontuação por trabalho. 

0,1   



3.12 

Resumo publicado em anais de congresso 

internacional na área de conhecimento objeto 

do concurso. Pontuação por resumo.  

0,05   

3.13 

Resumo publicado em anais de congresso 

nacional na área de conhecimento objeto do 

concurso. Pontuação por resumo. 

0,05   

3.14 
Prêmio por atividade científica, na área de 

conhecimento objeto do concurso.  
0,1   

3.15 

Consultoria a órgão especializado de gestão 

científica, tecnológica ou consultoria técnica 

prestada a órgão público ou privado.  

0,1   

3.16 

Manual didático ou outro instrumento 

didático. Pontuação por manual ou 

instrumento.  

0,05   

3.17 
Organização de congressos. Pontuação pelo 

conjunto. 
0,1   

Total do Grupo III =>   

 

 

Leia-se:  

                                  

Grupo III – Produção Científica, Técnica, 

Artística e Cultural na área do Concurso – 

Grupo limitado em 2,6 pontos. Obs: *itens 

com asterisco não obedecem ao critério 

máximo de 5 anos. 

Valor 

de 

cada 

Título 

Quantidade 

de Títulos 

Pontuação 

Total 

3.1 

Publicação de livro com ISBN, na área de 

conhecimento objeto do concurso, com 

pontuação integral para livro publicado no 

exterior ou no Brasil (máximo a 2 pontos). 

1,0   

3.2 

Publicação de livro com ISBN, em área 

correlata, com pontuação integral para livro 

publicado no exterior ou no Brasil (máximo 

a 0,5 ponto). 

0,5   

3.3 

Capítulo de livro publicado com ISBN, na 

área de conhecimento objeto do concurso, 

com pontuação integral para livro publicado 

no exterior ou no Brasil (máximo a 0,5 

ponto). 

0,5   

3.4 

Capítulo de livro publicado com ISBN, em 

área correlata com pontuação integral para 

livro publicado no exterior ou no Brasil. 

0,2   

3.5 
Patente Registrada no exterior* (Máximo a 1 

ponto). 
0,5   

3.6 
Patente Registrada no Brasil*(Máximo a 1 

ponto). 
0,5   

3.7 

Publicação de artigo científico em periódico 

qualificado na CAPES pela área 21 como 

Qualis A1, na área de conhecimento ou afim 

do concurso. Pontuação por publicação 

(Máximo a 2 pontos). 

1,0   



3.8 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES pela área 21 

como Qualis A2, na área de conhecimento 

ou afim do concurso. Pontuação por 

publicação (Máximo a 1,6 pontos). 

0,8   

3.9 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES pela área 21 

como Qualis B1, na área de conhecimento ou 

afim do concurso. Pontuação por publicação 

(Máximo a 1,5 pontos). 

0,5   

3.10 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES pela área 21 

como Qualis B2, na área de conhecimento ou 

afim do concurso. Pontuação por publicação 

(Máximo 1,2 pontos). 

0,3   

3.11 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES pela área 21 

como Qualis B3, na área de conhecimento ou 

afim do concurso. Pontuação por publicação 

(Máximo a 0,3 ponto). 

0,1   

3.12 

Publicação de trabalho científico em 

periódico qualificado na CAPES pela área 21 

como Qualis B4, na área de conhecimento ou 

afim do concurso. Pontuação por publicação 

(Máximo a 0,2 ponto). 

0,1   

3.13 

Resumo publicado em anais de congresso 

Internacional, nacional ou regional na área 

de conhecimento ou afim. Pontuação por 

resumo (Máximo a 0,2 ponto). 

0,1   

3.14 

Consultoria ad-hoc a órgão especializado de 

gestão científica, tecnológica, consultoria 

técnica prestada a órgão público ou privado e 

parecerista ou membro de conselho editorial 

de periódico científico. (Máximo a 0,4 

ponto)*. 

0,2   

3.15 

Organização de congressos. Membro de 

Comissão Científica ou Coordenador. 

Pontuação pelo conjunto* ( Máximo a 0,2 

ponto). 

0,2   

3.16 

Aprovação em concurso inerente à 

habilitação, relacionado com a área de 

conhecimento. Pontuação pelo conjunto* 

(Máximo a 0,5 ponto). 

0,5   

Total do Grupo III =>   

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Ângela Guimarães Feitosa  

Decana de Gestão de Pessoas 


