
 
 

Edital 01/2019 

 

Processo Seletivo Docente - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A Diretoria Geral da Associação Prudentina de 
Educação e Cultura – APEC, mantenedora da 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, no uso 
de suas atribuições,  

 

Faz saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo de 01 (uma) vaga para 

Docente Pesquisador Permanente do Programa de Pós-Graduação MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1 – As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro a 08 de março de 2019, 

observando informações do Item 1.4;  

1.2 – Podem inscrever-se profissionais graduados em Física, portadores do título de Doutor em 

Física – área de concentração biomateriais, possuir produção intelectual qualificada, com no 

mínimo 3 artigos científicos publicados em revistas acima do Estrato B1 na área de ciências 

ambientais em 2018.  

1.2.1 – Os interessados que não apresentarem os requisitos necessários, de acordo com o 

Item 1.1, serão desclassificados.  

1.3 – Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos:  

 Currículo Lattes atualizado (03 cópias, referente à produção técnico-científica dos 

últimos 05 anos);  

 Cópia autenticada dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado; 

 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias); 

 Formalização da inscrição por requerimento, dirigido à Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, com 

indicação de endereço, telefones, e-mail (modelo padrão). 

1.4 – Os documentos deverão ser entregues na Secretaria do Programa pessoalmente ou por 

correio, via Sedex no endereço: 

Endereço para correspondência: Universidade do Oeste Paulista – Unoeste 
Programa de Pós-Graduação em MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Campus II, Bloco B2, Rodovia Raposo Tavares, km 572, Bairro Limoeiro Presidente Prudente – SP 
CEP 19067-175. 

 

 



 
 

1.4.1 – Nos casos de entrega de documentos via correio (Sedex), a postagem deverá ser 

feita até, no máximo, dia 08 de março de 2019. 

1.5 – Os candidatos que não seguirem às orientações dos Itens 1.3 e 1.4 serão desclassificados. 

 

2. DA SELEÇÃO 

O Processo Seletivo será constituído pelas seguintes etapas: 

 1ª etapa: Eliminatória: avaliação da documentação comprobatória e do Currículo Lattes; 

 2ª etapa: Classificatória: entrevista. 

 

3. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrição e entrega de documentos* 25/02/2019 a 08/03/2019 

Divulgação dos classificados para a 2ª etapa 12/03/2019 

Entrevista 14/03/2019 

Divulgação do resultado 18/03/2019 

*Nos casos de entrega de documentos via correio (Sedex), a postagem deverá ser feita até, no 
máximo, dia 08 de março de 2019. 

 

4. DO RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado no dia 18 de março de 2019, no site do Programa de Pós-

Graduação em MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PPGMADRE) da UNOESTE. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

Regime de trabalho: CLT 20 horas semanais, com atividades de ensino, pesquisa e 

orientação no PPGMADRE da UNOESTE. 

A contratação será realizada de acordo com as exigências da Instituição, nas épocas e 

prazos determinados pela mesma. 

 

6. CONTATO 

Para mais informações, entre em contato por e-mail: mmadre@unoeste.br ou 

joyce@unoeste.br, ou pelo telefone: (18) 3229-3264. 


