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EDITAL N° 30/2022 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR SÊNIOR VOLUNTÁRIO NO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM REDE NACIONAL PARA ENSINO DAS

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Rede Nacional para Ensino das Ciências
Ambientais, por meio da Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado do Programa,
torna pública a abertura do Processo Seletivo para o programa de Professor Sênior
Voluntário para atuar neste Programa. 

Objetivo 

O candidato selecionado deverá desenvolver suas atividades de pesquisa e ensino no
Setor Litoral e apresentar um perfil que o qualifique para contribuir no desenvolvimento
das linhas de pesquisas do PROFCIAMB UFPR. 
O candidato aprovado será integrado ao grupo de pesquisa deste Programa devendo
contribuir com desenvolvimento de projetos de pesquisa, publicações científicas e na
formação de alunos de pós-graduação. 

Duração 

O credenciamento será válido para atuação no atual quadriênio avaliativo da CAPES 
(2021 a 2024). 

Requisitos do Candidato 

I- Possuir o título de doutor; 
II- Ter atuado como docente efetivo do quadro de pessoal da UFPR; 
III- Estar aposentado por tempo de serviço ou por idade; 
IV - Apresentar proposta de admissão como professor sênior instruída com o plano de 
trabalho a ser desenvolvido; 

Período de Inscrição 

A inscrição  do  candidato  deverá  ser  feita  no  período  de  19/12/2022  a  19/01/2023,
exclusivamente  no  link  abaixo:
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3355 

A homologação das inscrições será divulgada em até 02 dias úteis após a reunião do
Colegiado do PROFCIAMB, realizada com data mais próxima da inscrição do candidato,
no site do Programa (www.profciamb.ufpr.br). 

Documentação Necessária à Inscrição 

a) Fotocópia de Cédula de Identidade e CPF. Quando estrangeiro, apresentar fotocópia
da folha de identificação do passaporte (Arquivo no formato PDF); 



Rua Jaguariaíva, 512 Balneário Caiobá
Matinhos/PR CEP 83260-000
Tel. (41)3511-8371
profciamb@ufpr.br |  www.profciamb.ufpr.br

b) Foto atual no formato quadrado (3x3, 4x4), com vista frontal do rosto, fundo branco e
liso, sem portar acessórios como touca, boné chapéu ou óculos escuros (Arquivo no
formato JPG); 
c) Plano de Trabalho descrevendo as atividades a serem desenvolvidas, contendo os
seguintes itens: ( Inserir no campo outros documentos do formulário de inscrição)
-Objetivo da participação como professor sênior; 
-Atividades a serem executadas (aulas, orientações, projetos de pesquisa); 
-Resultados esperados. – (Arquivo PDF); 
d) Currículo Lattes com documentos comprobatórios da produção dos últimos 04 anos
(2019-2022) ou,  se estrangeiro(a),  currículo com produção intelectual  (bibliográfica e
artigos e/ou prêmios de mérito acadêmico) – (Arquivo PDF);
e) Fotocópia frente e verso de diploma de doutorado obtido em cursos avaliados pela
CAPES e  reconhecidos  pelo  CNE/MEC.  Em caso  de  diploma  obtido  em instituição
estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação (neste caso,
PROFCIAMB da UFPR) – (Arquivo PDF). 
f)  Termo de Compromisso de Participação preenchido e assinado,  conforme modelo
anexo a este edital – (Arquivo PDF). ( Inserir no campo outros documentos do formulário
de inscrição)

OBSERVAÇÕES 
1. Inscrições com documentações incompletas ou ilegíveis não serão homologadas pela
Comissão de Seleção do PROFCIAMB
2. Deverá ser enviado um único arquivo correspondente a cada item listado acima.

Critérios de seleção dos candidatos 

O processo de seleção será realizado no período de 20/01/2023 a 27/01/2023 por uma
Comissão  Julgadora  composta  por  representantes  indicados  pela  coordenação  do
Programa. 

Será realizada análise da compatibilidade/aderência da proposta do candidato com o
planejamento estratégico do PROFCIAMB, considerando o impacto e abrangência dos
resultados propostos e a sua experiência acadêmica e reconhecimento entre os pares
em sua área de atuação com os interesses do PROFCIAMB. 

Não haverá atribuição de nota, sendo o candidato considerado aprovado ou reprovado. 

Resultado do Processo Seletivo 

O resultado final será divulgado no site do PROFCIAMB em até 02 dias úteis após a
homologação do resultado parcial em reunião do Colegiado. 

Cláusula de Reserva 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências Ambientais da
Universidade Federal do Paraná́ reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital. 
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Recursos 

Caberá recurso formal quanto ao resultado da homologação das inscrições interposto
em até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação da homologação das inscrições. 

Os recursos serão analisados em até 2 (dois) dias úteis pela Comissão de Seleção do
Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências Ambientais. 

Qualquer  solicitação  de  recurso  deverá  ser  feita  por  escrito,  datada,  assinada  e
protocolada exclusivamente por e-mail (profciamb@ufpr.br).

Prof. Dr. Christiano Nogueira
Coordenador do Mestrado em Rede Nacional 

para Ensino das Ciências Ambientais
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ANEXO

 TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO PROFESSOR SÊNIOR 

Eu,  Prof.  Dr.  _____________________________________________________,
portador  do  CPF  _________________,  na  condição  de  docente  aposentado  desta
instituição, venho por meio deste formalizar meu compromisso em atuar como docente
sênior no programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências
Ambientais da Universidade Federal do Paraná. 

Informo que tal participação não gera qualquer vínculo empregatício e que independe do
aporte  de  recursos.  Declaro  que  tenho  ciência  e  que  me  submeterei  às  normas  e
regulamentos do Programa de Pós-graduação e da Instituição. Nestes termos, firmo o
presente termo. 

Matinhos , _____ de __________________ de ______. 

     ___________________________________ 
Assinatura


