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Aditamento e retificação do Edital n o 386/2009-PRH 

 
 

A PROFESSORA DOUTORA NEUSA ALTOÉ, PRÓ-REITORA DE 
RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições, torna público o segundo 
aditamento e retificação do Edital no 386/2009-PRH, publicado no suplemento de 
concursos do Diário Oficial do Estado do Paraná de 11 de novembro de 2009, conforme 
segue: 
 

Aditar os requisitos da área de conhecimento (34) Libras  que passam a ser 
os seguintes: 

Área de conhecimento: (34) Libras 
Requisito(s): • Requisito preferencial: conhecimento da língua de sinais e 

Mestrado em Letras ou Educação. Na ausência de 
candidatos com esses requisitos serão aceitos: 
conhecimento da linguagem de sinais e Especialização 
em Letras ou Educação. 

• Licenciatura em Letras, ou em Educação, ou em 
Pedagogia, desde que comprovando também um dos 
seguintes perfis, em ordem decrescente de preferência: 
a) professor de LIBRAS; 
b) instrutor de LIBRAS; 
c) professor ouvinte bilíngüe: LIBRAS – Língua 

Portuguesa. 
Todos os candidatos deverão ser usuários da linguagem de 
LIBRAS e com certificado de proficiência em LIBRAS, obtido 
por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação. 
OBSERVAÇÃO: nesta área, terão prioridade pessoas surdas 
(em atenção ao Art 7º. § 1º. Do Decreto 5626, de 
22/12/2005. 

 

2. Retificar as tabelas de pontuação para avaliação do curriculum vitae da 
área de conhecimento (46) Toxicologia , conforme anexo Único que é parte integrante 
deste edital. 

3. Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital no 386/2009-
PRH. 

 
Maringá, 25 de novembro de 2009. 

 
 
 

Profa. Dra. Neusa Altoé, 
Pró-Reitora / PRH 
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 403/2009-PRH 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE 
Área de conhecimento: TOXICOLOGIA 
 
 
 
 
TABELAS DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULUM VITAE 
 
 
Tabela 1: pontuação não cumulativa (6,0 no máximo) 

 Formação Acadêmica Pontuação  
1.1 Livre docência com Doutorado ou Pós-doutorado 6,0 
1.2 Doutorado 5,6 
1.3 Mestrado com Créditos completos de doutorado 5,2 
1.4 Graduação com créditos completos de doutorado 5,0 

 
 
Tabela 2 -   pontuação cumulativa (4,0 no máximo) 

Atividades docente, profissional, produção acadêmic a e 
outros títulos Pontuação por itens 

Pontuação 
máxima 
por bloco 

2.1 Magistério superior na graduação. 0,1 por semestre 
2.2 Magistério na pós-graduação. 0,1 por disciplina 

1,0 

2.3 Projeto de pesquisa, ensino e extensão. 0,025 por ano e por 
projeto 0,1 

2.4 Orientação de trabalho de iniciação científica. 0,01 cada 
2.5 Orientação de monografia de especialização. 0,02 cada 
2.6 Orientação de dissertação de Mestrado 0,05 cada 
2.7 Orientação de tese de doutorado. 0,1 cada 

0,2 

2.8 Participação em banca examinadora de concurso para 
magistério superior.  0,015 cada 

2.9 Participação em banca examinadora de especialização 
e banca de qualificação. 0,015 por cada 

2.10 Participação em banca examinadora de defesa de 
mestrado. 

0,02 cada 

2.11 Participação em banca examinadora de defesa de 
doutorado. 0,05 cada 

0,2 

2.12 Docência no curso de atualização ou extensão em 
nível superior. 0,02 cada 

2.13 Conferência e palestra na área ou em área afim. 0,01 cada 
0,1 

2.14 Coordenação de curso de pós-graduação 0,02 por ano 
2.15 Coordenação de curso de graduação 0,02 por ano 
2.16 Cargo administrativo. 0,02 por ano 
2.17 Participação em órgão de colegiado 0,01 por ano 

0,1 

2.18 Livro editado: autor. 
0,2 cada na área do 

concurso. 
0,1 cada em outras áreas. 

2.19 Livro editado: co-autor ou editor 

0,15 cada na área do 
concurso. 

0,05 cada em outras 
áreas. 

2.20 Livro editado: tradutor ou revisor técnico ou autor de 
capítulo de livro 

0,1 cada na área do 
concurso. 

0,05 cada em outras 
áreas. 

0,4 



Universidade Estadual de Maringá 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

  
Edital no 403/2009-PRH  

 

Av. Colombo, 5.790 / Bloco 104 sala 28 – Câmpus Universitário – CEP 87.020-900 – Maringá – PR 
Fones: (44) 3261 4233 – 3261 4352 – e-mail: concurso@uem.br 

Internet: www.uem.br/concurso 

fl. 3

2.21 Artigo em revista especializada /científica indexada: 
autor. 

0,2 cada na área do 
concurso. 

0,1 cada em outras áreas. 

2.22 Artigo em revista especializada /científica: co-autor. 
0,15 cada na área do 

concurso. 
0,1 cada em outras áreas. 

2.23 Artigo em revista não-especializada e não indexada e 
em anais de encontro científico 

0,05 cada na área do 
concurso. 

0,01 cada em outras 
áreas. 

2.24 Outra publicação 0,01 cada 

1,2 

2.25 Apresentação de trabalho em evento de natureza 
técnico-científica 0,01 cada 0,1 

2.26 Curso de Pós-graduação ou aperfeiçoamento cursado 
na área afim. 0,05 cada 

2.27 Graduação em outra área (para mais de uma 
graduação). 0,01 cada 

2.28 Participação em evento de curta duração na área ou 
em área afim. 0,005 cada 

0,1 

2.29 Atividades docentes não-universitária na área ou em 
área afim. 0,01 por semestre 

2.30 Docência em curso de treinamento ou extensão, em 
nível não universitário. 0,02 cada 

2.31 Cargo de direção, supervisão e orientação na área de 
Magistério do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

0,01 por ano 

0,1 

2.32 Aprovação em concurso público na área ou em área 
afim. 0,05 cada 0,1 

2.33 Atividade profissional não-docente na área 0,1 cada 0,15 

2.34 Estágio extracurricular na área afim, enquanto 
acadêmico. 

0,02 por semestre 

2.35 Exercício de monitoria na área ou área afim, enquanto 
acadêmico. 0,02 por semestre 

2.36 Participação em projeto de ensino, pesquisa ou 
extensão, enquanto acadêmico. 0,02 por semestre 

0,1 

2.37 Prêmio, distinção e láurea por trabalho  técnico e 
científico na área. 0,01 cada 

2.38 Outra  atividade na área ou área afim. 0,005 cada 
2.39 Outra atividade. 0,002 cada 

0,05 

 TOTAL   
 


