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ONDE SE LÊ:

4. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
4.1 São requisitos para participação no processo de seleção:
I - ser servidor do quadro permanente do IFSertãoPE e possuir o título de doutor/mestre;
II  -  membros  externos  devem possuir  título  de  doutor  e  estar  vinculado a  instituição  de  ensino  e/ou
pesquisa;
III - concorrer somente na grande área de conhecimento à qual está vinculada a sua formação em nível de
doutorado/mestrado;
IV - ter publicação, nos últimos 3 (três) anos, de pelo menos 1 (um) capítulo e/ou livro ou 1 (um) artigo em
periódico com Qualis A;
V - ter atuado em projetos de ensino, pesquisa, inovação e extensão nos últimos três anos.

LEIA-SE:

4. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
4.1 São requisitos para participação no processo de seleção:
I – ser servidor do quadro permanente do IFSertãoPE ou de outra instituição de ensino e ou pesquisa;
II - possuir obrigatoriamente o título de doutor/mestre para os servidores do IFSertãoPE;
III – possuir obrigatoriamente o título de doutor para os servidores de outras instituições de ensino e ou
pesquisa;
IV - concorrer somente na grande área de conhecimento à qual está vinculada a sua formação em nível de
doutorado/mestrado;
V - ter publicação, nos últimos 3 (três) anos, de pelo menos 1 (um) capítulo e/ou livro ou 1 (um) artigo em
periódico com Qualis B;
VI - ter atuado em projetos de ensino, pesquisa, inovação e extensão nos últimos três anos.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
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