
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Chamada Pública para Redistribuição de Docente n. 01/2022 

 

Maceió, 09 de maio de 2022. 

 

 

O Diretor do Instituto de Ciências Sociais - ICS, da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, 

no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a vacância no cargo de 

Professor Efetivo do Setor de Antropologia desta Universidade, comunica o recebimento de 

candidaturas no período de 10 de maio de 2022 à 30 de maio de 2022 para o processo de 

REDISTRIBUIÇÃO DE DOCENTE PARA O INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  DA UFAL, 

nos termos desta Chamada Pública. 

 

I - DA VAGA 

 

1.1. A vaga será distribuída por área de atuação, conforme Quadro subsequente: 

 

Qualificação exigida Áreas de atuação Nº de vagas Regime de 
trabalho 

Graduação em Ciências 
Sociais e/ou  áreas afins e 
Mestrado e Doutorado em 

Antropologia e/ou áreas afins 

Etnicidade e Antropologia 
Visual 

1 
 

40h 
Dedicação 
exclusiva 

 

II – DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

2.1. Poderá se candidatar ao processo seletivo de redistribuição o/a docente que preencher 

os pré-requisitos abaixo: 

a) Estiver no exercício efetivo da função docente; 

b) Não possuir pendências administrativas e/ou didático-pedagógicas no âmbito do 

campus/Unidade de origem; 

c) Atender às exigências contidas nesta Chamada Pública. 

 

III – DAS CANDIDATURAS 

 

3.1. A candidatura a esta chamada pública deverá ser solicitada por meio de envio da 

documentação abaixo para o email direcao@ics.ufal.br. 

● Manifestação de Interesse (conter dados do servidor e justificativa quanto ao interesse 

na redistribuição para UFAL); 

● Currículo Lattes com  documentos comprobatórios dos itens pontuados no anexo I; 

● Plano de atividades acadêmicas; 

● Ficha funcional, para análise de cargo, tempo de serviço, requerimento de retribuição 

por titulação (RT); 

● Cópia das duas últimas avaliações de desempenho/progressão funcional (para 



 
 

constar na ficha funcional); 

● Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido na IFE de origem (a ser entregue 

apenas pelo candidato selecionado, quando da composição do processo físico para 

encaminhamento à PROGEP); 

● Declaração do órgão responsável por apurações disciplinares na instituição de origem 

que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar. 

 

IV - DA ANÁLISE E RESULTADO 

 

4.1 Caberá ao Setor de Antropologia do Instituto de Ciências Sociais, para o qual se destina 

a  vaga, apreciar as solicitações de redistribuição objeto desta Chamada; 

4.2 O PAA e o Curriculum lattes serão avaliados conforme o anexo I deste edital; 

4.2 As decisões serão submetidas ao respectivo Pleno do Instituto de Ciências Sociais e à 

anuência da Pró-Reitoria de Graduação desta Universidade. 

4.3 O(a) candidato(a) selecionado(a) será contactado(a) pela Direção do ICS, após a 

publicação do resultado, para instruções sobre os procedimentos de contratação. 

4.4 A solicitação deferida será encaminhada à instituição de origem do requerente, para 

anuência do(a) Reitor(a). Em caso de interesse na redistribuição, a  instituição de origem 

deverá encaminhar o processo ao Ministério da Educação para solicitação de publicação do 

ato autorizativo. 

4.5 A publicação do ato de redistribuição no Diário Oficial da União implicará no  automático 

remanejamento do cargo efetivo. 

4.6 Caso haja mudança de localidade, o servidor disporá de no mínimo 10 e no máximo 30 

dias de prazo para se apresentar à UFAL. 

4.7 O órgão ou entidade de origem encaminhará para a UFAL, dentro de 30 dias a contar da 

publicação do ato de redistribuição, todo o acervo funcional do servidor,  contendo as 

ocorrências funcionais até a data da redistribuição. 



 
 

Anexo I - Critérios de Avaliação 

 

Critérios de Avaliação do Plano de Atividades Acadêmicas (PAA) 

a) Conhecimento teórico; - máximo de 3,0 pontos. 

b) Capacidade de raciocínio e expressão; - máximo de 3,0 pontos 

c) Capacidade de articulação entre atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

4,0 pontos 

 

Critérios de avaliação do Curriculum lattes 

 

 

 Prazo 
considerado 

Número 
máximo de 
itens 
pontuados 

Pontuação 
por item 
apresentado 

Número de 
itens 
comprovado
s pelo(a) 
candidato(a) 

Pontuação 
atribuída 

1. Exercício do Magistério Superior 

a) Na 
área de 
estudos/disci
plina objeto 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 10 (1,0)Um 
ponto por 
ano 

  

b) em 
áreas 
correlatas
  

10 anos 10 (0,5)Meio 
ponto por 
ano 

  

2. Orientações concluídas 

a) em 
cursos de 
graduação 
na área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

5 anos 10 (1,0)Um 
ponto por  
orientação 

  

b) em 
cursos de 
graduação 
em áreas 
afins  

5 anos 10 (0,5)Meio 
ponto por  
orientação 

  



 
 

c) em 
cursos de 
mestrado na 
área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 
  

5 anos 10 (1,0)Um 
ponto por  
orientação 

  

d) em 
cursos de 
mestrado em 
áreas afins 

5 anos 10 (0,5)Meio 
ponto por  
orientação 

  

e) em 
cursos de 
doutorado
  

5 anos 10 (2,0)Dois 
pontos por 
orientação 

  

3. Publicações 

Artigo 
publicado 
em revistas 
acadêmicas 
na área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

5 anos 10 (1,0)Um 
ponto por 
artigo 

  

Artigo 
publicado 
em revistas 
acadêmicas 
em áreas 
afins 

5 10 (0,5)Meio 
ponto por  
artigo 

  

Capítulos de 
livros 
publicados 
em livro nas 
temáticas da 
área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

5 anos 10 (0,5)Meio 
ponto por 
capítulo 

  

Livro autoral 5 anos 10 (2,0)Dois   



 
 

publicado na 
área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

pontos por 
livro 

Livro autoral 
publicado na 
área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

5 anos 10 (1,0)Um 
ponto por  
livro 

  

4. Projetos de pesquisa e extensão 

Coordenaçã
o de Projeto 
de pesquisa 
financiado 
na área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 5 (1,0)Um 
ponto por  
projeto 

  

Coordenaçã
o de Projeto 
de pesquisa 
financiado  
em áreas 
afins de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 5 (0,5)Meio 
ponto por  
projeto 

  

Coordenaçã
o de Projeto 
de extensão 
financiado 
na área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 5 (1,0)Um 
ponto por  
projeto 

  

Coordenaçã
o de Projeto 

10 anos 5 (0,5)Meio 
ponto por  

  



 
 

de extensão 
financiado  
em áreas 
afins de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

projeto 

Coordenaçã
o de Projeto 
de extensão 
não 
financiado 
na área de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 5 (0,5)Meio 
ponto por  
projeto 

  

Coordenaçã
o de Projeto 
de extensão 
não 
financiado  
em áreas 
afins de 
atuação 
desta 
chamada 
pública 

10 anos 5 (0,25) Um 
quarto de 
ponto por  
projeto 

  

Pontuação total  

 

 


