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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

 
 
 

CARTA-CONVITE 
 
 

1 - O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) torna público, pela presente Carta-

Convite, o processo de PERMUTA de uma (1) vaga da carreira docente de Ensino 

Superior do Quadro Permanente da Universidade Federal do Pará por um/a (1) docente 

da carreira de Ensino Superior do Quadro de qualquer Instituição Federal de Ensino 

Superior do Brasil, a ser lotado/a no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 

Universidade Federal do Pará, com Dedicação Exclusiva, o qual deve obrigatoriamente 

obedecer aos requisitos abaixo: 

 

1. O/A docente deve exercer atividades de ensino, pesquisa, extensão ou 

administração consoante à legislação em vigor. 

2. Os/As candidatos/as devem ter o seguinte perfil: Graduação em Direito e 

Doutorado em qualquer área, com interesse no tema Políticas Públicas; Gestão 

Pública e Direito Constitucional e Administrativo. 

 

2 -  Os documentos necessários para a referida PERMUTA, são: 

 

a) Requerimento de inscrição ao processo de PERMUTA dirigido à Secretaria 

Executiva do NAEA entre os dias 06 de abril a 06 de maio de 2016, no horário de 

9h às 12h e de 14h às 17h.; 

b) Cópia do curriculum vitae na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br);  

c) Para fins de avaliação das candidaturas, a produção intelectual a ser considerada 

é apenas a dos últimos 4 (quatro) anos, ou seja, de abril/2012 a março/2016. 

 

3. Caso o candidato necessite enviar os documentos via postal, os mesmos deverão ser 

encaminhados até o dia 06 de maio de 2016, à Secretaria do NAEA, em nome do Diretor-

Geral Prof. Dr. Durbens Martins Nascimento. Neste caso, o envio deve ser feito por 

SEDEX. O endereço para envio da documentação via postal é Universidade Federal do 
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Pará – UFPA / Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA – Setor Profissional. Av. 

Perimetral, nº 1, Bairro Guamá, CEP: 66.075-750 Belém-Pará. Não serão aceitos 

documentos postados após o prazo de inscrição. A comprovação da data da postagem 

será o carimbo dos Correios. É necessário também o envio, por e-mail, à Secretaria do 

Programa, do comprovante de emissão do correio. E-mail: secretaria_naea@ufpa.br com 

cópia para durbens@ufpa.br  

 

4 . A comissão de avaliação terá 30 (trinta dias) após a finalização do prazo indicado para 

apresentar parecer a Congregação. 

5. Os casos omissos serão decididos pela Congregação. 

 

Belém, 04 de abril de 2016 

 

Durbens Martins Nascimento 

Diretor Geral do NAEA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo:________________________________________________________ 

RG:_______________________CPF:_________________________________ 

Telefone Fixo: ___________________Telefone Móvel:_____________________  

E-mail:___________________________________ 

 
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

a) Curso de graduação e instituição: 

 

b) Curso de mestrado e instituição: 

 
 

c) Curso de doutorado e instituição: 

 

d) Experiência na área de Gestão Pública, Políticas Públicas, Direito Constitucional e 

Direito Administrativo 

 
 
 

 
 

Belém, ______ de __________________ de 2016 

 ___________________________________________________ 
NOME COMPLETO DO INTERESSADO 


