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RELAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS
CATEGORIA: VISITANTE SÊNIOR – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Seguindo as orientações do Edital n. 79, de 08 de agosto de 2019, relativo ao Processo Seletivo
Simplificado para professor visitante nacional ou estrangeiro, a Comissão de Seleção constituída
pelo Departamento de Habilitações Pedagógicas em conjunto com o Programa de Pós-graduação
em Educação, por meio de Portaria Expedida pela Direção do Centro de Educação, composta pelos
professores: Profa. Dra. Emília Maria da Trindade Prestes (Presidente/DHP), Profo. Dr. Timothy
Denis. Ireland (DME) e Profa. Dra. Maria Zuleide Costa Pereira (DHP), concluíram, no prazo
estabelecido pelo referido edital, a primeira etapa do processo seletivo relativo à homologação das
inscrições dos professores que se submeteram a seleção. Para a realização dessa atividade, a
comissão considerou os critérios estabelecidos no referido edital, como exposto abaixo:
I- requerimento de inscrição em formulário próprio ou mediante o preenchimento de formulário
eletrônico endereçado ao Presidente da Comissão de Seleção, a quem cabe decidir sobre a
homologação da inscrição à vista da regularidade da documentação apresentada;
II- cópia do curriculum vitae do(a) candidato(a), sendo exigido documento digitalizado do currículo
na Plataforma Lattes-CNPq para candidato(a)s brasileiro(a)s, acompanhado de documentação
comprobatória dos últimos cinco anos referente à produção acadêmica, científica ou técnicoprofissional para fins de pontuação;
III- comprovação de cadastro na plataforma ORCID;
IV- cópia de documento de identidade social com foto, se brasileiro(a), ou passaporte, se
estrangeiro(a);
V- cópia do CPF (se nacional);
VI- cópia do diploma de Doutorado obtido em curso ministrado por instituição nacional,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou obtido em instituição de ensino superior
estrangeira, devidamente reconhecido por instituição de ensino superior brasileira, nos termos das
normas vigentes;
VII- termo de aceitação de condições e compromissos estabelecidos nesta resolução, incluindo
declaração de autenticidade e veracidade dos documentos apresentados;
VIII- Plano Individual de Trabalho do(a) candidato(a), destacando as ações a serem desenvolvidas
pelo contratado no ensino de pós-graduação, bem como, em projetos especiais de ensino, pesquisa,

extensão e/ou inovação tecnológica, constando os resultados e impactos previstos e o cronograma
de atividades, em conformidade com o Projeto de Solicitação de Contratação de Docente Visitante
do PPG (a ser disponibilizado no site do respectivo Programa de Pós-Graduação), quando houver, e
no prazo de contratação solicitado.
IX- Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição nos valores correspondentes ao constante no
Anexo I, o qual deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, encontrada
no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, utilizando os
seguintes dados: UG: 153065; recolhimento código: 28883-7 (TAXA DE INSCRIÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO); número de referência: 150647254; competência: mês e ano; vencimento:
data do pagamento; e CPF do candidato. Não serão aceitos comprovantes de agendamento.
Dos seis candidatos inscritos, todos apresentaram a documentação exigida no Edital, tornando-se
aptos, portanto, para se submeterem a segunda etapa da seleção.

No quadro abaixo constam os nomes dos/as candidatos/as inscritos/as e o status das
respectivas inscrições.
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Alda Maria Duarte Araújo Castro

DEFERIDA

Dalila de Andrade Oliveira

DEFERIDA

Maria Isabel de Almeida

DEFERIDA

Renata Cristina Lopes Andrade

DEFERIDA

Rodrigo Travitzki Teixeira de Oliveira

DEFERIDA

Verônica Maria de Araújo Pontes

DEFERIDA

João Pessoa-PB, 29 de agosto de 2019

Profa. Dra. Emília Maria da Trindade Prestes
Presidente da Comissão de Seleção

