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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA N° 001/2019-PPGCOM
AUXÍLIO-MORADIA DO PROJETO PROCAD-AM

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Sociedade
(PPGCOM), da Universidade Federal do Tocantins, no uso de suas atribuições torna público e
convida os mestrandos interessados do PPGCOM a apresentarem Propostas de Trabalho para o
Processo Seletivo Simplificado de Auxílio Moradia do Procad-AM, visando à seleção de alunos
de pós-graduação do PPGCOM para concorrerem ao auxílio disponível no Projeto Procad-AM
para desenvolverem produções científicas junto à Universidade Federal de Minas Gerais no
âmbito do Edital nº 21/2018, do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
1. DO OBJETO
1. Os alunos selecionados nesta chamada pública simplificada irão participar do projeto de
pesquisa intitulado “Narrativa e acontecimento midiáticos: desafios metodológicos para
apreensão das experiências glocais amazônicas” (Procad-AM)”, a ser realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Termo de Compromisso – Auxílio
Moradia com atuação na cidade de Belo Horizonte-MG, e com disponibilidade para pesquisa de
campo (durante período específico), atendendo aos interesses e às demandas do projeto de
pesquisa. Serão disponibilizados dois auxílios para o segundo semestre de 2019: a) 04 (quatro)
mensalidades de auxílio moradia no valor de R$1.100,00 e b) 03 (três) mensalidades de auxílio
moradia também no valor de R$1.100,00.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Esta chamada pública simplificada visa gerar uma lista de candidatos que serão selecionados
para atuar no projeto de pesquisa “Narrativa e acontecimento midiáticos: desafios
metodológicos para apreensão das experiências glocais amazônicas” (Procad-AM)” de
acordo com a disponibilidade de auxílios. Esta chamada pública simplificada não assegura ao
candidato o direito ao ingresso no projeto de pesquisa, ainda que aprovado, mas, tão somente, se
vier a ser chamado para desempenhar a respectiva atividade, segundo a ordem de classificação e a
existência de auxílio. Os alunos selecionados e não convocados poderão concorrer novamente em
novas chamadas públicas durante a vigência do projeto Procad-AM.
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3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Podem participar do presente processo: Os discentes regularmente matriculados no Programa
de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade (PPGCOM) da Universidade Federal do
Tocantins.
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
4.1 Os participantes deverão entregar, via e-mail (ppgcom@uft.edu.br), os seguintes documentos:
a) Currículo Lattes atualizado;
b) Termo de Anuência do Orientador (Anexo I);
c) Proposta de plano de trabalho para o período de recebimento do auxílio-moradia (Anexo II).
4.2 O candidato que não apresentar todos os documentos exigidos dentro do prazo será
automaticamente desclassificado.
4.3 As propostas de Plano de Trabalho deverão estar de acordo com itens exigidos no Anexo II.
5. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
5.1 A seleção será realizada em apenas duas etapas. São elas:
a) Análise de Currículos
b) Análise da proposta de plano de trabalho
5.1.1 A cada uma das etapas será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
5.2 Análise de Currículo: serão consideradas apenas as publicações em periódicos, recebendo a
seguinte pontuação:
Critério
Artigo publicado em revista científica
Qualis Capes

Pontuação
Artigo em qualis A1, A2
e B1

Pontuação máxima
6,0

3,0 por artigo

Artigo publicado em revista científica
Qualis Capes

artigo em B2, B3, B4 e
B5

3,0

1,5 por artigo

Artigo publicado em revista científica
Qualis Capes C e/ou outras revistas com
ISSN

0,25 por artigo

1,0

5.2.1 A pontuação máxima a ser atingida nesta etapa é 10,0 (dez vírgula zero).
5.3 Análise da proposta de plano de trabalho: as propostas devem estar de acordo com os itens
dispostos no Anexo II desta Chamada Pública Simplificada.
5.3.1 A pontuação máxima a ser atingida nesta etapa é 10,0 (dez vírgula zero).
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5.3 A análise do currículo e da proposta de plano de trabalho será realizada por uma banca de
docentes do PPGCOM/UFT indicada pela Coordenação do Programa.
5.4 Serão selecionadas as propostas que tiverem mais afinidade com o projeto Procad-AM
intitulado “Narrativa e acontecimento midiáticos: desafios metodológicos para apreensão
das experiências glocais amazônicas”.
5.5 A pontuação máxima a ser atingida nesta seleção é de 20 (vinte) pontos.
6. DO RESULTADO
6.1 O resultado desta chamada pública simplificada será divulgado no dia 1º de julho de 2019, na
página do PPGCOM: https://ww2.uft.edu.br/ppgcom.
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 A nota final de cada candidato (a) será a média obtida pela soma das notas nas etapas do
processo seletivo, considerando a pontuação de zero a 10,0 (dez).
7.2 Em caso de empate serão observados os seguintes critérios para desempate, obedecidas às
ordens:
a) maior nota na proposta de plano de trabalho;
b) maior nota no currículo Lattes;
c) maior idade.
8. DO CRONOGRAMA
8.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo, bem
como da divulgação dos respectivos resultados constam na tabela a seguir.
ETAPA
Publicação
da
Chamada
Pública
Simplificada
Entrega dos Documentos
Divulgação
da
homologação
das
inscrições
Divulgação do Resultado
8.2 A divulgação do
(www.uft.edu.br/ppgcom).

resultado

será

feita

DATA
19/06/2019
20/06/2019 a 26/06/2019
27/06/2019
01/07/2019
na

Página

Eletrônica

do

Programa

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 São partes integrantes desta Chamada Pública Simplificada:
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a) Termo de Anuência do Orientador (Anexo I);
b) Proposta de Plano de Trabalho (Anexo II);
9.2 As dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhadas para o e-mail
ppgcom@uft.edu.br.
9.3 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa.
9.4 Endereço do Programa:
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade (PPGCOM)
Mestrado Acadêmico
Universidade Federal do Tocantins
Campus de Palmas – Prédio Bloco II – sala 15
Av.: NS 15, ALCNO 14
Quadra 109 Norte, Palmas/TO CEP 77001-090
Telefone: (63) 3229-4116|
Página na internet: http://www.uft.edu.br/ppgcom
E-mail: ppgcom@uft.edu.br

Palmas, 19 de junho de 2019

FRANCISCO GILSON REBOUÇAS PORTO JÚNIOR
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade
Universidade Federal do Tocantins
Portaria n° 444/2019
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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA N° 001/2019-PPGCOM
ANEXO I – TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Eu, (NOME DO ORIENTADOR), portador do Documento de Identidade nº _______________ e do
CPF nº ______________, professor(a) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Sociedade, da Universidade Federal do Tocantins, autorizo o aluno (NOME DO DISCENTE),
portador do CPF _______________, a participar da Chamada Pública Simplificada nº 001/2019PPGCOM referente ao auxílio-moradia do Projeto Procad-AM. O discente deverá desenvolver as
ações dispostas no Plano de Trabalho enviado em anexo durante o período de vigência do benefício.

Palmas, ____ de __________ de 2019

NOME DO ORIENTADOR
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade
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EDITAL Nº 001/2019 - PPGCOM
ANEXO II – PLANO DE TRABALHO DO DISCENTE
TÍTULO DO PROJETO:
APRESENTAÇÃO (Alinhamento com o projeto Procad-AM)

OBJETIVOS (geral e específicos)
ATIVIDADES PROPOSTAS
PROPOSTA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
CRONOGRAMA DE TRABALHO
EDITAL Nº 038/2018 – PPGCOM
ANEXO III – FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

_______________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
Palmas, _________ de _____________________ de 2019.
Nº 038/2018 – PPGCOM
ANEXO IV – FORMULÁRIO P18 – PPGCOM
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO (QUILOMBOLA)
EDITAL Nº 038/2018 – PPGCOM
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO (INDÍGENA)
EDITAL Nº 038/2018 – PPGCOM
ANEXO VIII – AUTO
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