
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 161, DE 20 ABRIL DE 2016 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB comunica a retificação do Edital de Abertura nº161, datado de 20/04/2016, 

publicado no DOU N.76 de 22/04/2016, seção 3 página 25. 

Onde se lê: 

3.1.12 A prova de títulos será eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima exigida de 7,0. 

Leia-se:  

3.1.12 A prova de títulos será eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima exigida de 5,0. 

Onde se lê: 

 
Grupo I - Títulos Acadêmicos. (LIMITADO A 2,5 

PONTOS) 
Pontuação Quantidade de Títulos Pontuação 

    Total 

1.1 
Mestrado em Geografia ou Educação concluído na área da 

seleção. 
1,5   

1.2 
Especialização lato sensu, mínimo 360 horas, na área de 

Educação ou Geografia. 
0,3   

1.3 
Especialização Lato sensu, mínimo 360 horas, em área 

afim. 
0,2   

1.4 Graduação em Geografia e/ou Estudos Sociais 0,5   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  Total do Grupo I =>  

 
Grupo II - Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e 

Estágios. (LIMITADO A 5,5 PONTOS) 
Pontuação Quantidade de Títulos Pontuação 

    Total 

2.1 Doutorado na área da seleção 0,5   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em curso 

de graduação e/ou pós-graduação em Instituição de ensino 

superior pública ou privada, por mês. Não cumulativa com 

outras quaisquer no mesmo período.  

1   

2.3 
Experiência do magistério na Educação Básica – anos 

iniciais no ensino fundamental 
0,75   

2.4 
Experiência do magistério na Educação Básica – anos 

finais no ensino fundamental 
0,75   

2.5 
Experiência do magistério na Educação Básica – no 

ensino Médio 
0,75   

2.6 Outras experiências em ensinos 0,75   

     

2.7 Monitoria, pontuação por disciplina.  0,5   

2.8 Tutoria de ensino a distância. 0,5   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  Total do Grupo II =>  

 
Grupo III - Produção Científica, Técnica, Artística e 

Cultural na área da Seleção. (LIMITADO A 2 

PONTOS) 

Pontuação Quantidade de títulos Pontuação 

    Total 

3.1 
Publicação de livro com ISBN, na área de conhecimento 

objeto da seleção. 
0,2   

3.2 
Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de 

conhecimento objeto da seleção. 
0,2   

3.3 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 

na CAPES como Qualis A, na área de conhecimento 

objeto da seleção. Pontuação por publicação. 

0,2   



3.4 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 

na CAPES como Qualis B1 ou B2. Pontuação por 

publicação. 

0,2   

3.5 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado 

na CAPES como Qualis B3 ou B4. Pontuação por 

publicação. 

0.2   

3.6 

Trabalho completo publicado em anais de congresso 

internacional, na área de conhecimento objeto da seleção. 

Pontuação por trabalho. 

0,2   

3.7 

Trabalho completo publicado em anais de congresso 

nacional na área de conhecimento objeto da seleção. 

Pontuação por trabalho. 

0,2   

3.8 

Resumo publicado em anais de congresso internacional na 

área de conhecimento objeto da seleção. Pontuação por 

resumo. Limitado a três pontos. 

0,2   

3.9 

Resumo publicado em anais de congresso nacional na área 

de conhecimento objeto da seleção. Pontuação por 

resumo. Limitado a dois pontos. 

0,2   

3.10 
Manual didático ou outro instrumento didático. Pontuação 

por manual ou instrumento limitado a dois pontos. 
0,2   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  Total do Grupo III =>  

  Somatório dos Grupos I, II e III =>  

 

Leia-se: 

 Grupo I - Títulos Acadêmicos. (LIMITADO A 1,5 PONTOS) 
Pontuaçã

o 

Quantidade de 

Títulos 
Pontuação 

    Total 

1.1 
Especialização lato sensu, mínimo 360 horas, na área de Educação 

ou Geografia. 
0,5   

1.2 Especialização Lato sensu, mínimo 360 horas, em área afim. 0,5   

1.3 Graduação em Geografia e/ou Estudos Sociais 0,5   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  Total do Grupo I =>  

 
Grupo II - Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios. 

(LIMITADO A 5,5 PONTOS) 

Pontuaçã

o 

Quantidade de 

Títulos 
Pontuação 

    Total 
2.1 Doutorado na área da seleção 1   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de 

graduação e/ou pós-graduação em Instituição de ensino superior 

pública ou privada, por mês. Não cumulativa com outras quaisquer 

no mesmo período.  

1   

2.3 
Experiência do magistério na Educação Básica – anos iniciais no 

ensino fundamental 
1   

2.4 
Experiência do magistério na Educação Básica – anos finais no 

ensino fundamental 
1   

2.5 Experiência do magistério na Educação Básica – no ensino Médio 1   

2.6 Outras experiências em ensinos 0,5   

     

2.7 Monitoria, pontuação por disciplina.  0,5   

2.8 Tutoria de ensino a distância. 0,5   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  
Total do Grupo II 

=> 
 

 Grupo III - Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na Pontuaçã Quantidade de Pontuação 



área da Seleção. (LIMITADO A 3 PONTOS) o títulos 

    Total 

3.1 
Publicação de livro com ISBN, na área de conhecimento objeto da 

seleção. 
0,5   

3.2 
Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de conhecimento 

objeto da seleção. 
0,5   

3.3 

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES como Qualis A, na área de conhecimento objeto da seleção. 

Pontuação por publicação. 

0,5   

3.4 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES como Qualis B1 ou B2. Pontuação por publicação. 
0,5   

3.5 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES como Qualis B3 ou B4. Pontuação por publicação. 
0.5   

3.6 
Trabalho completo publicado em anais de congresso internacional, 

na área de conhecimento objeto da seleção. Pontuação por trabalho. 
0,5   

3.7 
Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional na 

área de conhecimento objeto da seleção. Pontuação por trabalho. 
0,5   

3.8 

Resumo publicado em anais de congresso internacional na área de 

conhecimento objeto da seleção. Pontuação por resumo. Limitado a 

três pontos. 

0,5   

3.9 

Resumo publicado em anais de congresso nacional na área de 

conhecimento objeto da seleção. Pontuação por resumo. Limitado a 

dois pontos. 

0,5   

3.1

0 

Manual didático ou outro instrumento didático. Pontuação por 

manual ou instrumento limitado a dois pontos. 
0,5   

 Observar a limitação na pontuação de cada item.  
Total do Grupo III 

=> 
 

  Somatório 
dos Grupos I, II e 

III => 
 

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital. 

 

Profª. Drª. Mª. Ângela Guimarães Feitosa  

Decana de Gestão de Pessoas 

 


