
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA, HIGIENE E 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS (ETHVISA) 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade 

Federal Rural do SemiÁrido - UFERSA, no uso de suas atribuições regimentais, torna 

públicas a seguinte retificação: 

 

Onde se lê: 

 

1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar os documentos abaixo relacionados, 

de forma digitalizada, on-line, por meio do SIGAA, em ambiente indicado na página de 

submissão. A PROPPG não se responsabilizará pelo envio de arquivos corrompidos, 

bem como não aceitará a substituição de arquivos e nem a inclusão de informações 

adicionais após o prazo de inscrição. 

 

 Cópia do diploma ou documento equivalente que comprove que o candidato 

concluiu um curso superior ou que esteja próximo a concluir, estando apto 

a cursar no período do curso; 

 Curriculum Lattes; 

 Cópia do histórico escolar de graduação; 

 Cópia do documento oficial de identidade e do CPF; 

 Foto 3x4 recente. 

 

Leia-se: 

 

1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar os documentos abaixo relacionados, 

de forma digitalizada, on-line, por meio do SIGAA, em ambiente indicado na página 

de submissão. A PROPPG não se responsabilizará pelo envio de arquivos 

corrompidos, bem como não aceitará a substituição de arquivos e nem a inclusão de 

informações adicionais após o prazo de inscrição. 

 

 Cópia do diploma ou documento equivalente que comprove que o candidato concluiu 

um curso superior ou que esteja próximo a concluir, estando apto a cursar no período 

do curso; 

 Curriculum Lattes; 

 Planilha de pontuação do curriculum lattes devidamente preenchida e assinada 



(ANEXO I); 

 Cópia do histórico escolar de graduação; 

 Cópia do documento oficial de identidade e do CPF; 

 Foto 3x4 recente. 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

 
EDITAL PROPPG 03/2018  

ANEXO I 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM LATTES  

 

 

 
Quesito de Avaliação Pontuação por 

Unidade do 

Quesito 

   Pontuação obtida Documento 

Comprobatório 

Conclusão de 

graduação conforme edital 

20  Diploma ou certificado 

de conclusão de curso de 

graduação reconhecido 

pelo MEC. 

 

Conclusão de graduação obtidos 

em áreas correlatas 

10  Diploma ou certificado 

de conclusão de curso de 

graduação reconhecido 

pelo MEC. 

 

Conclusão de cursos de pós-

graduação em áreas 

relacionadas ao curso 

20  Diploma ou certificado 

de conclusão de curso de 

pós graduação 

reconhecido pelo MEC. 

 

Participação em cursos de 

atualização referentes ao tema 

Tecnologia, Higiene e 

Vigilância Sanitária de 

Alimentos e 

áreas afins. (unidade do quesito 

= 1 Hora) 

1  Certificado ou Declaração 

institucional 

Participação em cursos de 

línguas 

estrangeiras (unidade do quesito 

1  Certificado ou Declaração 

institucional 



= 1 Hora) 

Publicações de artigos 

completos/ resumos em anais de 

congressos acadêmicos. 

2  Cópia da capa dos anais e 

do resumo ou certificado 

Participações em eventos 

científicos voltados à área 

objeto do curso. 

2  Certificado de 

participação no evento 

Publicações de capítulos de 

livros técnicos ou acadêmicos. 

3  Capa e ficha catalográfica 

do livro, seguida da cópia 

das duas primeiras 

páginas do capítulo 

Monitoria na graduação na área 

objeto do curso (Semestre) 

2  Declaração institucional 

Participação em programas de 

Iniciação científica na 

graduação (Semestre) 

2  Declaração institucional 

Participação em programas de 

extensão na graduação 

(Semestre) 

2  Declaração institucional 

Total da pontuação  

 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

Leia-se: 

 
EDITAL PROPPG 03/2018  

ANEXO I 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM LATTES  

 

 
Quesito de Avaliação Pontuação por 

Unidade do Quesito 

   Pontuação obtida 

Conclusão de 

graduação conforme edital 

20  

Conclusão de graduação obtidos em áreas correlatas 10  

Conclusão de cursos de pós-graduação em áreas 

relacionadas ao curso 

20  

Participação em cursos de atualização referentes ao 

tema Tecnologia, Higiene e Vigilância Sanitária de 

Alimentos e 

áreas afins. (unidade do quesito = 1 Hora) 

1  

Participação em cursos de línguas 

estrangeiras (unidade do quesito = 1 Hora) 

1  



Publicações de artigos completos/ resumos em anais 

de congressos acadêmicos. 

2  

Participações em eventos científicos voltados à área 

objeto do curso. 

2  

Publicações de capítulos de livros técnicos ou 

acadêmicos. 

3  

Monitoria na graduação na área objeto do curso 

(Semestre) 

2  

Participação em programas de Iniciação científica 

na graduação (Semestre) 

2  

Participação em programas de extensão na 

graduação (Semestre) 

2  

Total da pontuação 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


