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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 
 
 

EDITAL Nº 01, DE 29 DE MARÇO DE  2016 
 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PARA O NÚCLEO DE DOCENTES PERMANENTES DO PPGGP 
 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública - PPGGP, no uso de suas 

atribuições e considerando o que estabelecem as Portarias CAPES nº 174, de 30 de dezembro de 

2014, e nº 50, de 22 de abril de 2015; a Resolução CONSEPE nº 3.870, de 1º de julho de 2009; o 

Regimento do PPGGP, aprovado pela Resolução CONSEPE nº 4.258-A, de 22 de março de 2012; e 

a Resolução PPGGP nº 01, de 23 de fevereiro de  2016, torna público, pelo presente Edital, o 

processo de credenciamento de docente para o Núcleo de Docentes Permanentes - NDP do 

PPGGP. 

1. Este Edital visa preencher 02 (duas) vaga para docente do NDP do PPGGP, na linha de pesquisa 

Gestão Pública Municipal, para atuar nas seguintes disciplinas: Teoria das Organizações Públicas, 

Gestão de Organizações Públicas, Gestão de Pessoas em Organizações Públicas, Orçamento e 

Finanças Públicas ou Contabilidade para Organizações Públicas. 

2. As atividades a serem desenvolvidas pelo docente estão estabelecidas no Art. 2º da Resolução 

PPGGP nº 01, de 23 de fevereiro de  2016. 

3. Os candidatos devem ter o seguinte perfil: Graduação em Administração, Ciências Sociais, 

Psicologia ou Engenharia de Produção e Doutorado em qualquer área. 

4. Os requisitos mínimos exigidos aos candidatos estão estabelecidos no Art. 5º da Resolução 

PPGGP nº 01, de 23 de fevereiro de  2016. 

5. Nenhum interessado terá assegurado o direito de ingressar no corpo docente do PPGGP 

simplesmente por atender aos requisitos mínimos estipulados neste Edital, porém lhe é garantido 

o direito de ter sua solicitação de credenciamento avaliada pela comissão de avaliação e pelo 

Colegiado do PPGGP. 

6. O Colegiado do PPGGP, por ocasião do credenciamento do docente permanente do Programa, 

privilegiará os interessados com regime de dedicação integral à UFPA. 
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7. A análise das candidaturas será feita pela comissão de avaliação composta pelos seguintes 

membros: 

SITUAÇÃO NOME LINHA DE PESQUISA 

Presidente Carlos André Correa de Mattos Gestão de Organizações Públicas 

Membro Interno Fábio Carlos da Silva Gestão Pública Municipal 

Membro Interno José Almir Rodrigues Pereira Gestão Pública Municipal 

 

8. Os documentos necessários para inscrição ao processo de credenciamento são: 

a) Requerimento de inscrição ao processo de credenciamento no NDP do PPGGP dirigido ao 

Colegiado do PPGGP apresentando as justificativas para o credenciamento; 

b) Tabela da Pontuação da Produção Bibliográfica veiculada no período abril/2012 a 

março/2016 em periódicos classificados no Qualis 2014 na área de conhecimento do 

PPGGP ou em áreas afins, conforme modelo do Anexo I; 

c) Quadro da Produção Técnica ou Tecnológica Qualificada no período abril/2012 a 

março/2016, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo II; 

d) Plano de Trabalho para o Quadriênio 2017-2020 com as atividades propostas para serem 

desenvolvidas no curso, conforme modelo do Anexo III; 

e) Cópia do curriculum vitae na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) acompanhado de 

cópia autenticada dos documentos comprobatórios de: 1. título de Doutor; 2. vínculo 

funcional-administrativo com a UFPA ou condição de beneficiário de bolsa de fixação de 

docentes/pesquisadores de agências federais/estaduais de fomento ou condição de 

professor/pesquisador aposentado ou, ainda, de que será cedido, por acordo formal, para 

atuar como docente do PPGGP;  e 3. produções intelectuais mencionadas na tabela e no 

quadro de que tratam as alíneas c) e d) acima. 

9. 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. 

10. A produção técnica ou tecnológica da área do PPGGP é composta das classes e dos tipos de 

produtos tecnológicos, como segue: 

a) Classe 1: 

 Publicações tecnológicas em periódicos Qualis C; 

 Registros de softwares, inclusive depósito de software livre em repositório 

reconhecido ou obtenção de licenças alternativas ou flexíveis para produção 
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intelectual, desde que demonstrado o uso pela comunidade acadêmica ou pelo setor 

produtivo; 

 Desenvolvimento de produtos, processos e técnicas; 

 Protótipo para desenvolvimento de equipamentos e produtos específicos; 

 Consultoria para organizações públicas/privadas; e 

 Assessoria técnica para organizações públicas/privadas. 

b) Classe 2: 

 Produção de programas de mídia; 

 Manuais de operação técnica; 

 Modelo de Gestão; e 

 Tecnologia de Gestão. 

c) Classe 3: 

 Desenvolvimento de aplicativos, estudo de casos publicados, jogos; e 

 Realização de pesquisa de mercado. 

11. A comissão de avaliação analisará os produtos indicados pelo interessado no Quadro 

Produção Técnica ou Tecnológica Qualificada, considerando as dimensões: 1. ineditismo da 

problemática, que é o grau de recorrência do problema de investigações tratado na produção; 2. 

complexidade dos recursos empregados na produção; e 3. replicabilidade da solução. 

12. Em caso de empate, a comissão avaliadora e o Colegiado do PPGGP utilizarão, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

a) Idade igual ou superior a 60 anos na data da inscrição do candidato, conforme Parágrafo 

Único do art. 27, da Lei nº 10.741 de 01/10/2003; 

b) Melhor pontuação em produção bibliográfica qualificada na área de conhecimento do 

PPGGP veiculada em periódicos classificados nos estratos Qualis A1, A2, B1 e B2; 

c) Maior quantidade de produtos em produção técnica ou tecnológica qualificada, conforme 

análise da comissão de avaliação; e 

d) Maior tempo de magistério no Ensino Superior. 

13. À comissão de avaliação é facultado não indicar nenhum candidato inscrito para o 

preenchimento da vaga de que trata este Edital. 

14. O requerimento de inscrição ao processo de credenciamento deverá ser protocolado na 

Secretaria do PPGGP entre os dias 16 de maio de 2016 e 15 de junho de 2016, no horário de 9h às 

12h e de 14h às 17h. 
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15. Caso o candidato necessite enviar os documentos via postal, os mesmos deverão ser 

encaminhados  até o dia 15 de junho de 2016, à Secretaria do PPGGP, em nome da coordenadora 

Profa. Dra. Simaia Mercês. Neste caso, o envio deve ser feito por SEDEX. O endereço para envio 

da documentação via postal é Universidade Federal do 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. 

16. A falta de documentos ou de informações poderá resultar no indeferimento do pedido de 

inscrição ao processo de credenciamento. 

17. As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato e não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer 

título. Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a inscrição ou o 

credenciamento do candidato será cancelado. 

18. Os documentos necessários à inscrição não serão devolvidos. 

19. A comissão de avaliação terá 30 (trinta dias) após a finalização do prazo indicado no item 14 

deste Edital para apresentar parecer ao Colegiado do PPGGP, o qual realizará a avaliação final e a 

homologação. 

20. O Colegiado do PPGGP deliberará acerca do ingresso no Programa dos candidatos indicados 

pela comissão de avaliação, que  poderá ocorrer no ano em curso ou no ano seguinte ao de seu 

credenciamento, obedecidas as disposições da Resolução PPGGP nº 01, de 23 de fevereiro de  

2016. 

21. Ao se inscrever no processo de credenciamento, o interessado aceita total e 

incondicionalmente as disposições, normas e instruções constantes neste Edital, no Regimento do 

PPGGP e na Resolução PPGGP nº 01, de 23 de fevereiro de  2016. 

22. Casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa. 

Belém, 29 de março de 2015 
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EDITAL PPGGP Nº 01, DE 29 DE MARÇO DE  2016 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PARA O NÚCLEO DE DOCENTES PERMANENTES DO PPGGP 

 
ANEXO I - Tabela de Pontuação da Produção Bibliográfica (Abril/2012 a Março/2016) 

 
Produção Pontuação 

Artigo em periódico do Qualis A1 100 

Artigo em periódico do Qualis A2 80 

Artigo em periódico do Qualis B1 60 

Artigo em periódico do Qualis B2 50 

Artigo em periódico do Qualis B3 30 

Artigo em periódico do Qualis B4 20 

 

Ano da 
publicação 

ISSN Título do periódico Título do artigo Classificação 
Qualis 2014 

Pontuação 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Belém, ______ de __________________ de 2016 

Prof. Dr. ___________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO INTERESSADO  
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EDITAL PPGGP Nº 01, DE 29 DE MARÇO DE  2016 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PARA O NÚCLEO DE DOCENTES PERMANENTES DO PPGGP 

 
ANEXO II - Quadro da Produção Técnica ou Tecnológica (Abril/2012 a março/2016) 

 

Ano Classe e tipo 
da produção 

Título da produção Finalidade Registro * Disponibilidade
** 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* O registro pode ser de patente, de direito autoral ou certificado pela instituição demandante ou financiadora ou, ainda, a publicação do artigo em periódico Qualis C. 
** Se restrita ou irrestrita. 

 
Belém, ______ de __________________ de 2016 

Prof. Dr. ___________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO INTERESSADO 
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EDITAL PPGGP Nº 01, DE 29 DE MARÇO DE  2016 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PARA O NÚCLEO DE DOCENTES PERMANENTES DO PPGGP 

 
ANEXO III - Plano de Trabalho proposto para o Quadriênio 2017-2020 

 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

RG:       CPF: 

Telefone Fixo:     Telefone Móvel: 

 
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

a) Curso de graduação e instituição: 

b) Curso de mestrado e instituição: 

c) Curso de doutorado e instituição: 

 
3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

a) Objetivo 

b) Descrição das Atividades de Ensino (disciplinas a ministrar e respectivas justificativas) 

c) Descrição das Atividades de Pesquisa (título, objetivo, justificativa de alinhamento com a 

linha/ênfase de pesquisa, previsão de submissão com indicação do edital e da agência de 

apoio à pesquisa) 

d) Descrição das Atividades de Orientação de Mestrandos e de Iniciação Científica (planos de 

trabalho a orientar e respectivas justificativas) 

 
 
 

Belém, ______ de __________________ de 2016 

Prof. Dr. ___________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO INTERESSADO 


