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EDITAL 02/2019 PPGEN/UFES 

 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PROFESSOR PERMANENTE DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
ENERGIA. 
 
 A coordenação do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Energia (PPGEN) da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), torna pública, pelo presente edital, a abertura 
do processo de inscrição e seleção dos candidatos a professor permanente do PPGEN. 

 
1. Da Titulação Exigida 

 
O candidato deverá ter título de doutor ou equivalente. 
 

2. Do Número de Vagas 
 

Neste processo de seleção serão ofertadas no total 03 (três) vagas para Professor 
Permanente, sendo que a atuação dos professores aprovados nas linhas de pesquisas do 
programa será definida na 1ª reunião do Colegiado, após a homologação do resultado final. 

 
3. Cronograma 

 
As datas das etapas de seleção são apresentados no Quadro 1. O horário de atendimento 

da Secretaria Única de Pós-Graduação (SUPGrad), bem como telefones, e-mails de contato 
e endereço do PPGEN estão disponíveis no site http://posgraduacao.saomateus.ufes.br/fale-
conosco. As atividades listadas no cronograma serão publicadas nos sítios  
http://energia.ufes.br/pos-graduacao/PGEN/processos-seletivos  e 
http://www.posgraduacao.saomateus.ufes.br/ppgen. 

 
Quadro 1 – Cronograma. 

Atividade Data 

Período de Inscrições 04/09/2019 a 19/09/2019 

Homologação das Inscrições 20/09/2019 

Período de Recurso 23/09/2019 a 24/09/2019 

Divulgação do Julgamento de Recurso 26/09/2019 

Divulgação do Resultado da 
Classificação 

04/10/2019 

Período de Recurso 07/10/2019 a 08/10/2019 

Divulgação Final do 
Resultado da Classificação e do 

Julgamento de Recurso 
11/10/2019 

http://www.ceunes.ufes.br/
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4. Das Inscrições 
 

A inscrição deve ser realizada na Secretaria Única de Pós-Graduação (SUPGrad) do 
Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) da UFES.  Aqueles candidatos que 
não puderem comparecer à SUPGrad para efetivar sua inscrição poderão se inscrever por 
procuração, ou ainda por correspondência. As inscrições realizadas por correspondência 
terão que, necessariamente, ser recebidas pela SUPGrad até o último dia de inscrição, 
independente da data de postagem. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a 
seguinte documentação: 

 
1. Formulário de Inscrição (Anexo 1), preenchido e assinado pelo candidato. No 

formulário de inscrição, o candidato deve indicar a prioridade da linha de pesquisa para 
qual pretende concorrer. 

2. Currículo   no   padrão   Lattes (http://lattes.cnpq.br), acompanhado   da documentação 
comprobatória. Recomenda-se observar os critérios de avaliação presentes no Anexo 
2, a fim de não anexar documentos desnecessários. 
 

5. Da Avaliação e Classificação dos Candidatos 
 
A avaliação será realizada com base nos critérios apresentados no Anexo 2. Os 

candidatos que obtiverem pontuação média do quadriênio agosto/2015 a agosto/2019 
inferior a 0,90 pontos serão desclassificados. A classificação dos candidatos será por linha 
de pesquisa e por ordem decrescente da pontuação obtida, ou seja, o primeiro classificado 
será aquele que obtiver a maior pontuação.  

Eventualmente, pode ocorrer que, em virtude da falta de candidatos habilitados, algumas 
vagas deixem de ser preenchidas.  

 
6. Das Disposições Finais   

 
Ao inscrever-se no processo de seleção, o candidato reconhece a aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital, sendo que os casos omissos ou duvidosos serão julgados por 
uma comissão designada pela coordenação do PPGEN.  

 
 

São Mateus, 11 de setembro de 2019.  
 

Endereço para Correspondência:  
Secretaria Única de Pós-Graduação  

Rodovia Governador Mário Covas, km 60  
Bairro Litorâneo  
CEP 29932-540  
São Mateus–ES 

http://www.ceunes.ufes.br/

