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EDITAL Nº 02/2021 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES COLABORADORES JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CONTABILIDADE – 2021 

  

1) Área de concentração: Ciências Contábeis  

 

2) Vagas por linha de pesquisa: 

 

- Controladoria e Controle Gerencial 

01 (uma) vaga para professor colaborador  

- Educação e Pesquisa em Contabilidade 

01 (uma) vaga para professor colaborador 

 

3) Critérios mínimos para participar da seleção:  

a) ser docente efetivo da Universidade Federal do Rio Grande - FURG;  

b) possuir publicações na Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo da Capes ou na área de Educação nos últimos quatro anos vigente 

no Qualis vigente das áreas (2013-2016)1;  

c) ter sob a sua responsabilidade projeto de pesquisa institucionalizado que seja 

condizente com a proposta do PPGCont;  

d) propor disciplina vinculada ao Programa, podendo ser disciplina já existente no 

PPGCont; 

e) ter diploma de doutorado em qualquer área do conhecimento, com graduação em 

Ciências Contábeis ou Administração ou Ciências Econômicas; 

f)  não atuar, no ato da inscrição, como docente permanente credenciado em mais de um 

(01) Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

4) Procedimentos para inscrição no processo seletivo:  

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site http://www.siposg.furg.br, com os 

seguintes documentos:  

a) Currículo Lattes documentado2, dos últimos quatro anos (2017-2020);  

b) Projeto de pesquisa no campo da linha de pesquisa;  

c) Proposta de reformulação ou de nova disciplina que demonstre articulação com uma 

das linhas de pesquisa do Programa.  

d) Declaração de que não atua como docente permanente credenciado em mais de um 

(01) Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

Os documentos necessários para a inscrição (exceto os formulários eletrônicos a serem 

preenchidos) devem ser digitalizados (com utilização de scanner ou outros meios) e anexados 

quando da inscrição no Sistema de Inscrição em Pós-graduação (SIPOSG) da FURG, no sítio 

http://www.siposg.furg.br. Os documentos digitalizados não precisam de autenticação.  

 

 
1 Periódicos que estejam presentes no Qualis das duas áreas, considera-se o Qualis mais elevado. 
2 Apenas os documentos que servirão de base para auferir pontuação, conforme itens da ficha de pontuação. 

http://www.ppgcont.furg.br/
http://www.siposg.furg.br/
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Atenção: O SIPOSG aceita inscrições cuja soma de todos os arquivos não ultrapasse 50MB. Se 

os arquivos de sua inscrição estiverem muito grandes, procure converter para formatos mais 

econômicos como .jpg e .pdf. Isso facilitará o processo. 

 

 

5) Seleção:  

Para seleção será considerado o atendimento aos critérios listados no item 3 e a documentação 

do item 4 deste edital.  

Para a classificação dos candidatos, serão considerados: qualidade do projeto de pesquisa 

proposto; articulação da proposta de reformulação ou da nova disciplina com as linhas de 

pesquisa do PPGCont e a pontuação auferida na análise de currículo. A composição da 

pontuação será a seguinte: 

a) Projeto de pesquisa – nota 0 a 10 (aspectos principais a serem considerados: 

viabilidade do projeto e alinhamento a linha proposta). 

b) Proposta de reformulação ou nova disciplina – nota 0 a 10 (aspecto principal: 

alinhamento a linha de pesquisa proposta) 

c) Análise de currículo – nota de 0 a 10, considerando o candidato de maior 

pontuação com nota 10 e os demais escalonados de forma proporcional (ficha de 

pontuação em anexo). 

O resultado final será decorrente da média dos três itens descritos no parágrafo anterior.  

Serão considerados aprovados os candidatos que apresentarem nota final igual ou superior a 

5,0.  

Será credenciado o docente que apresentar maior pontuação em cada linha de pesquisa.  

 

6) Período de inscrições: 12/02/2021 até 19/02/2021  

 

7) Resultado: até 24/02/2021  

 

Rio Grande, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana 

Coordenador do PPGCont 
  

http://www.ppgcont.furg.br/
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FICHA DE PONTUAÇÂO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO (classificatória): 

 

Critérios para Avaliação do “Curriculum Vitae”, modelo Lattes:  

 

1 Formação: 

 

 Item  Limites de Pontuação 

1 Graduação em Ciências Contábeis 2,0 pontos 

2 Graduação em outros cursos 0,5 pontos, máximo 1,0 ponto 

3 Especialização em Ciências 

Contábeis 

2,0 pontos 

4 Especialização em outros 

cursos/áreas 

0,5 pontos, máximo 1,0 ponto 

5 Mestrado em Ciências Contábeis 3,0 pontos 

6 Mestrado em outros cursos/áreas 1,0 ponto, máximo 2,0 pontos 

7 Doutorado em Ciências Contábeis 

ou Educação 

5,0 pontos 

8 Doutorado em outros cursos/áreas 2,0 pontos, máximo 2,0 pontos 

 

 

2 Produção Científica (a partir de 1º de janeiro de 2017): 

 

 Item Pontuação 

1 
Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 

Qualis A1 na área 
5,0 por artigo 

2 
Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 

Qualis A2 na área 
4,5 por artigo 

3 
Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 

Qualis B1 na área 
4,0 por artigo 

4 
Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 

Qualis B2 na área 
2,0 por artigo 

5 
Artigos em revistas acadêmicas científicas classificadas como 

Qualis B3 na área 
0,5 por artigo 

8 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais 

na área ou patrocinados por sociedade científica nacional ou 

internacional (limite máximo de 04 trabalhos) 

0,1 por 

trabalho 

9 
Autoria de Livros publicados em editora com Comitê Editorial 

(com registro de ISBN) 

2,0 por livro 

 

* Artigos aceitos, mas ainda não publicados, serão contabilizados – conforme seu estrato QUALIS – 

desde que seja apresentado documento comprovando a sua aprovação. 

 

http://www.ppgcont.furg.br/

