
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA

NORMAS COMPLEMENTARES

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE

FEDERAL  faz  saber  aos  interessados  que  se  encontram  abertas  as  inscrições  ao

Processo Seletivo para contratação de professor por tempo determinado, de que trata o

Edital No. 38/2018.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ZOOLOGIA E ECOLOGIA

CLASSE: Assistente

NUMERO DE VAGA: 01 vaga

REGIME DE TRABALHO: 40 horas

FORMAÇÃO:  Graduação  em  Ciências  Biológicas  ou  Ecologia  ou  áreas  afins,  e

Mestrado em Ciências Biológicas ou Ecologia ou áreas afins (conforme Retificação No.

5 do Edital No. 38/2018)

LOCAL  DE  ATUAÇÃO:  Instituto  de  Ciências  Biológicas  -  Departamento  de

Ecologia.

DISCIPLINAS:  Atuação  em  disciplinas  da  graduação  da  área  de  Zoologia  para

diversos cursos e outras disciplinas definidas pelo Departamento de Ecologia.

II. DA INSCRIÇÃO

Período: 16/01/2019 à 31/01/2019 

As inscrições são feitas pelo sítio da UFG (www.ufg.br) até às 14 horas da data prevista

para o encerramento. 

Taxa de Inscrição: O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais),

o qual não será devolvido em nenhuma hipótese salvo em caso de cancelamento do

processo  seletivo  por  conveniência  da  Administração,  e  o  seu  comprovante  de

pagamento deverá ser entregue no ato de sorteio do ponto e instalação do processo

seletivo. 

Homologação das Inscrições: A homologação da inscrição será feita  com base nas

informações constantes no formulário eletrônico e nos arquivos anexados no Sistema de

Concursos SISCONCURSO, conforme item 7 do edital 38/2018. A unidade responsável



pelo processo seletivo divulgará a relação das inscrições homologadas no sítio da UFG

– SISCONCURSO até  quatro  (04)  dias  úteis  após  o  término  das  inscrições  e  data

prevista de vencimento da GRU.

Documentos exigidos: O candidato deverá entregar no ato de sorteio do ponto para a

prova didática e instalação do processo seletivo a documentação que consta no item 4

(quatro) e seus parágrafos do Edital nº 38/2018. Além dos documentos citados no Edital

nº 38/2018, deverão também ser entregues  no ato de sorteio do ponto para a prova

didática e instalação do processo seletivo:

a) Curriculum Vitae apresentado no modelo da Plataforma Lattes (modelo CNPq);

b) Declaração de acatamento às normas do Processo Seletivo em formulário próprio 

(modelo disponibilizado pela Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas);

c) Uma foto 3 x 4.

III. Das Provas:

- A prova didática será em formato de aula e será realizada 24 horas após o sorteio do

ponto.

- A duração da prova didática será de 50 (cinqüenta) minutos, sendo vedada presença

dos  demais  candidatos.  Será  disponibilizado  um  projetor  e  um  computador  como

recursos didáticos.

-Cada membro da banca examinadora emitirá, ao final da prova de cada candidato, uma

nota na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

-A nota de cada candidato será o resultado da média das notas  individuais  de cada

membro da banca examinadora. 

-A nota mínima para a aprovação do candidato no processo seletivo é 7,0 (sete). 

-A classificação dos candidatos será na ordem decrescente das notas, sendo o primeiro

colocado o que obtiver a maior nota. 

-O Currículo  Lattes  será  utilizado  para efeito  de desempate  na prova didática,  caso

necessário. O primeiro critério de desempate será a titulação (Doutorado ou Mestrado).

No  caso  de  persistir  o  empate  os  critérios  seguinte  serão  experiência  didática,

publicações e participação em eventos. 

LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA:

1. Filogenia  de  Metazoa:  principais  grupos,  registro  fóssil  e  novidades  evolutivas
particulares a cada grupo.



2. Princípios de Sistemática Filogenética, classificação e nomeclatura zoológica.
3. Porifera e Cnidaria: classificação atual, plano básico e ecologia.
4. Platyhelminthes: classificação atual, plano básico e ecologia.
5. Annelida: classificação atual, plano básico e ecologia.
6. Mollusca: classificação atual, plano básico e ecologia.
7. Nematoda e outros Ecdysozoa (exceto Panarthropoda):  classificação atual,  plano
básico e ecologia.
8. Panarthropoda  e  Arthropoda  (exceto  Pancrustacea):  classificação  atual,  plano
básico e ecologia.
9. Pancrustacea: classificação atual, plano básico e ecologia.
10. Deuterostomia: classificação atual, plano básico e ecologia.
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Press. 385 pp.
STORER, T.  I.;  R.  L.  USINGER; R.  C.  STEBBINS & J.  W.  NYBAKKEN.  2002.
Zoologia Geral. Editora Cia. Nacional.

INSTALAÇÃO  DO  CONCURSO,  SORTEIO  DO  PONTO  DA  PROVA

DIDÁTICA E ORDEM DE APRESENTAÇÃO

Presença  obrigatória  no  sorteio  dos  pontos  e  ordem de apresentação.  A

ausência do candidato ou de seu representante legal será considerada como desistência

do processo. 

Dia: 18/02/2019 

Instalação do concurso (Entrega dos documentos) e sorteio do ponto.

Horário: 8h30 horas

Local: anfiteatro do ICB1, térreo

 




