
 

 
 
 

EDITAL DE CHAMADA IFS 06/2019 – CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO PARA 
ATUALIZAÇÃO DOS EDITAIS 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, torna público através da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX, a presente chamada para seleção de 06 grupos 
de trabalho que serão responsáveis pela atualização dos Editais 2019 elencados abaixo, de acordo 
com os requisitos neste Edital. 

 

1. OBJETIVOS 
a) Atualizar os Editais PROPEX 2019, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 80/2018/CS/IFS – 

Regulamento de Pesquisa e Extensão do IFS, e demais resoluções vigentes relacionadas 
com Pesquisa, Extensão e Inovação; de acordo com os critérios exigidos nesta chamada; 

b) Indicar novos Avaliadores Externos, de acordo com a área de conhecimento exigida nos 
Editais PROPEX; 

c) Validar o cadastro dos Avaliadores no Sistema de Publicação do IFS - PROPEX (SisPubli) ; 
d) Garantir maior aproximação da Comunidade Acadêmica junto à PROPEX, visando a 

transparência nos processos; 
e) Estimular os servidores do IFS a envolverem-se no processo de elaboração do Editais 

PROPEX; 

 

2. DAS VAGAS E REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Através desta chamada estão sendo selecionados 38 (trinta e oito) integrantes, divididos 

de acordo com a tabela abaixo 
b) Cada Servidor poderá cadastrar-se em até 2 (dois) Grupos de Trabalho (GT); 

 

Tabela 1 - Tabela com quantidade de vagas por Edital 

Programa Vagas Requisitos mínimos 

GT 01: 

PIBIC, PIBIC Jr., MULHER NA  CIÊNCIA 

8 Ser servidor docente do quadro efetivo do 
IFS, com titulação mínima de doutor, com 
regime de carga-horária de 40 horas, sem 
pendências com a PROPEX, inclusive em 
regularidade expressa na lista “Consulta 
Projetos Aprovados” disponível no site do 
Sistema de Publicações do IFS (SISPUBLI) 
http://publicacoes.ifs.edu.br. Não poderá 
participar da seleção deste Edital o servidor 
oficialmente afastado ou de licença, 
conforme legislação vigente, no período 
previsto para execução das atividades deste 
Grupo de Trabalho. 

GT 02:  

IFS SUSTENTÁVEL 

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 

6 

GT 03; 

PIBITI, IFSTEC, PROBEN 

8 

GT 04; 

PIBEX 

5 

GT 05:  

PPTAE 

5 Ser servidor técnico administrativo do 
quadro efetivo do IFS, com titulação mínima 
de Mestre, com regime de carga-horária de 
40 horas, sem pendências com a PROPEX, 
inclusive em regularidade expressa na lista 
“Consulta Projetos Aprovados” disponível no 
site do Sistema de Publicações do IFS 
(SISPUBLI) http://publicacoes.ifs.edu.br. Não 

http://publicacoes.ifs.edu.br/
http://publicacoes.ifs.edu.br/


 

 
poderá participar da seleção deste Edital o 
servidor oficialmente afastado ou de licença, 
conforme legislação vigente, no período 
previsto para execução das atividades deste 
Grupo de Trabalho. 

GT 06: 

CCF, Culturarte Integração 

6 Ser servidor docente ou técnico 
administrativo do quadro efetivo do IFS, com 
titulação mínima de Mestre, com regime de 
carga-horária de 40 horas, sem pendências 
com a PROPEX, inclusive em regularidade 
expressa na lista “Consulta Projetos 
Aprovados” disponível no site do Sistema de 
Publicações do IFS (SISPUBLI) 
http://publicacoes.ifs.edu.br. Não poderá 
participar da seleção deste Edital o servidor 
oficialmente afastado ou de licença, 
conforme legislação vigente, no período 
previsto para execução das atividades deste 
Grupo de Trabalho. 

OBS: Coordenador dos grupos 01, 02, 05 será o diretor de pesquisa e pós graduação 
do IFS. O coordenador dos grupos 04 e 06 será o diretor de extensão do IFS. O 
coordenador do grupo 03 será o diretor de inovação e empreendedorismo do IFS 

3. CRONOGRAMA 
 
Tabela 2 – Cronograma de atividades 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrição no Grupo de Trabalho (através do SISPUBLI no site: 
http://publicacoes.ifs.edu.br) 

27/09/2019 A 
20/10/2019 

Seleção dos Membros para composição dos GT´s 20 a 25/1009/2019 

Divulgação do Resultado Parcial dos GT´s 25/1009/2019 

Recursos administrativos 28/10/2019 

Avaliação dos Recursos 29/10/2019 

Divulgação do Resultado Final   dos GT´s 30/10/2019 

Início dos trabalhos 01/11/2019 

Término dos trabalhos  30/11/2019 

Entrega dos editais a PROPEX 02/12/2019 

 

4. DA SELEÇÃO 
a) A pontuação máxima de cada inscrito submetida será de 100 (cem) pontos; 
b) A pontuação final do inscrito será realizada considerando a pontuação do Currículo Lattes 

de acordo com tabela 02 abaixo; 
c) Como critério de desempate será considerado a maior pontuação do currículo lattes no 

item 10, maior tempo de serviço; maior idade; 
d) O resultado final da seleção deste Edital, por ordem decrescente de Pontuação Final obtida, 

será disponibilizado no site http://www.ifs.edu.br/propex, menu “Editais”, de acordo com o 
cronograma do item 3. 

http://publicacoes.ifs.edu.br/
http://publicacoes.ifs.edu.br/
http://www.ifs.edu.br/propex


 

 
 

Tabela 3 - Tabela de Pontuação e Avaliação do Currículo (padrão Plataforma Lattes) 

Produção Científica Bibliográfica e não Bibliográfica do Orientador no período de 2014 a 
2019 

Grupo Tipo da Produção 
Pontos por 

Unidade 
Pontuação 

Máxima 

 
1. Mestrado 10 10 
2. Doutorado 20 20 

Produção 
Bibliográfica 

3. Artigo publicado em periódico científico com 
Qualis B4 ou superior na sua área de atuação 
ou em área interdisciplinar 

3 15 

4. Autoria de livro publicado em editora do Brasil 
(com ISBN) ou do exterior 

2 4 

5. Capítulo de livro publicado em editora do 
Brasil (com ISBN) ou do exterior 

1 2 

6. Resumo expandido ou trabalho completo 
apresentado em evento científico nacional e 
publicado no livro de resumos ou nos anais 
com ISBN ou ISSN 

1,0 3 

7. Resumo expandido ou trabalho completo 
apresentado em evento científico 
internacional e publicado no livro de resumos 
ou nos anais com ISBN ou ISSN 

1,5 3,0 

Produção não 
Bibliográfica 

8. Orientação ou co-orientação de projetos de 
pesquisa, inovação e/ou extensão  em 
andamento 

1 3 

9. Coordenação e/ou organização de eventos e 
cursos ministrados de cunho científico, de 
extensão e/ou cultural 

1 3 

10. Orientação ou co-orientação de projetos de 
pesquisa, inovação e/ou extensão concluído. 

2 10 

11. Participação em bancas de trabalhos de 
conclusão de curso 

0,5 1 

12. Participação em bancas de defesa de 
Mestrado 

1 5 

13. Participação em bancas de defesa de 
Doutorado 

1,5 3,0 

14. Orientação ou co-orientação concluída de 
monografia de pós-graduação lato sensu, ou 
trabalho de conclusão de curso 

0,5 5 

15. Orientação ou co-orientação concluída ou em 
andamento de mestrado 

2 4 

16. Orientação ou co-orientação concluída ou em 
andamento de doutorado 

3 6 

17. Participação em conselho editorial e/ou 
científico de periódicos. 

1 3 

18. Patente requerida e/ou obtida. 3 6 
19. Registro de software ou marca requerida e/ou 

registrada. 
2 4 

Total máximo 
100 

pontos 



 

 
 

5. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
a) Antes de efetuar a inscrição o servidor requerente deverá conhecer o inteiro teor deste 

Edital, que estará disponível no site http://ww.ifs.edu.br/propex no menu “Editais”, além de 
estarem previamente cadastrados como Usuários no Sistema de Publicações do IFS - 
SISPUBLI através do endereço http://publicacoes.ifs.br. A inscrição implicará na tácita 
aceitação dos envolvidos das condições estabelecidas neste Edital; 

b) Todas as informações fornecidas a qualquer tempo nos formulários do SISPUBLI são de 
inteira responsabilidade do servidor requerente e para isso o mesmo deverá estar ciente e 
munido de toda documentação exigida no momento do acesso; 

c) Cada requerente poderá realizar inscrição em no máximo dois grupos de trabalho da 
PROPEX. 

d) Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio fora do Sistema de Publicações do 
IFS – SISPUBLI tampouco após o prazo final de inscrição estabelecido no item 3. Assim, 
recomenda-se a inscrição com antecedência, uma vez que o IFS não se responsabilizará 
por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e 
congestionamentos do sistema. 

e) Passos: Para a realização da inscrição, deste edital, o requerente previamente cadastrado 
deverá acessar o Sistema de Publicações do IFS (SISPUBLI) através do site 
http://publicacoes.ifs.edu.br e seguir as etapas descritas a seguir: 
i) Acessar o SISPUBLI logando com usuário e senha cadastrados, caso seja necessário 

atualizar e salvar dados através da barra de menu “Cadastro”. 
ii) Clicar na opção “Lattes” para fazer a auto-avaliação curricular 

atualizando/confirmando a produção bibliográfica e não bibliográfica através da 
coluna “itens do autor” e clicando no botão “avançar” para salvar dados. 

iii) Em seguida, clicar no botão “Nova Submissão”, escolher o programa GT e anexar 
(upload) um arquivo em formato pdf contendo o Currículo Lattes dos últimos 5 anos, 
tabela de avaliação de pontuação curricular (anexo 2) com respectivas comprovações 
(apenas as constantes no sistema e na tabela de avaliação). 

iv) Após finalização da inscrição nenhum dado poderá ser alterado e será gerado 
comprovante disponibilizado no link “Visualizar Comprovante de Submissão” do 
respectivo programa na tela “Minhas Submissões” e enviado para e-mail do usuário 
requerente. 

v) A ausência de Currículo Lattes do usuário requerente ou inobservância do item 5.e.iii 
implicará em eliminação imediata do candidato. 

 

6. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
a) Após publicação do resultado final, será publicada portaria de criação da comissão, para 

que os trabalho sejam iniciados, 
b) Se reunir semanalmente para elaboração do edital, o qual deve ser elaborado respeitando 

os itens obrigatórios de acordo com a CGU, principalmente referente a prestação de contas. 
 

7. DA ENTREGA DO EDITAL  

A entrega do edital atualizado seguirá o prazo estabelecido no item 03, desta chamada  

8. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
a) Para cada Projeto inscrito admitir-se-á um único recurso específico assinado pelo 

requerente, devidamente fundamentado através de formulário próprio (Anexo 01), dentro 
do prazo do item 3 deste Edital, protocolado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão/Reitoria 
das 09 às 12:00 horas e das 14 às 17:00 horas; 

b) O requerente que não puder comparecer no prazo estipulado para recursos poderá fazê-lo 

http://ww.ifs.edu.br/propex
http://publicacoes.ifs.br/


 

 
mediante procuração específica devidamente registrada em cartório; 

c) Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão aceitar o recurso impetrado e julgá-lo; 
d) Para tomar ciência da análise de seu recurso, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente à PROPEX/Reitoria, das 09 às 12:00 horas e das 14 às 17:00 horas, até 48 
horas após a divulgação do resultado final. Em hipótese alguma o IFS telefonará ou enviará 
correspondência ao solicitante para ciência do recurso; 

e) Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital. 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, respeitando-se o 
princípio da ampla defesa. 
 

 

 

Aracaju, 27 de setembro de 2019 

 

 

 

Chirlaine Cristine Gonçalves 

Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 

Reitora do IFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
1ª Via - PROPEX 

RECURSO – EDITAL CHAMADA IFS 06/2019 

Título do Projeto: 

Nome Requerente: 

Matrícula-SIAPE: Campus:  

RG: CPF: Fone: 

FUNDAMENTO: 

 

 

 

Aracaju,             /           /2019            Assinatura do Requerente: 

RECEBIDO:           /    /2019 Assinatura PROPEX: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2ª via - CANDIDATO 

RECURSO – EDITAL CHAMADA IFS 06/2019 

Título do Projeto: 

Nome do requerente: 

Matrícula-SIAPE: Campus:  

RG: CPF: Fone: 

RECEBIDO:            /       /2019 Assinatura propex: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 2 - TABELA DE PONTUAÇÃO DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

Nome completo:  Matrícula: 

Curso: Lotação: 

                                                                                                                                                    Aracaju, __________/__________/2019 

1) PRODUÇÃO INDIVIDUAL: 

- Titulação, Produção Científica Bibliográfica e não Bibliográfica no período de 2014 a 2019 

Grupo Tipo da Produção 
Pontos por 

Unidade 
Pontuação 

Máxima 
Quantidade 

Pontuação 
Obtida 

Titulação 
Acadêmica 
(uma das 
opções) 

1. Especialização 5 5   
2. Mestrado 10 10   
3. Doutorado 

20 20   

Produção 
Bibliográfica 

4. Artigo publicado em periódico científico 
com Qualis B4 ou superior em sua área 
de atuação ou em área interdisciplinar 

3 15   

5. Autoria de livro publicado em editora do 
Brasil (com ISBN) ou do exterior 

2 4   

6. Capítulo de livro publicado em editora do 
Brasil (com ISBN) ou do exterior 

1 2   

7. Resumo expandido ou trabalho completo 
apresentado em evento científico 
nacional e publicado no livro de resumos 
ou nos anais com ISBN ou ISSN 

1,0 3   

8. Resumo expandido ou trabalho completo 
apresentado em evento científico 
internacional e publicado no livro de 
resumos ou nos anais com ISBN ou ISSN 

1,5 4,5   



 

 
9. Orientação ou co-orientação de projetos 

de pesquisa e/ou extensão em 
andamento 

1 3   

10. Coordenação e/ou organização de 
eventos e cursos ministrados de cunho 
científico, de extensão e/ou cultural 

1 3   

Produção 

não 

Bibliográfica 

11. Orientação ou co-orientação de projetos 
de pesquisa e/ou extensão concluído. 

2 8   

12. Participação em bancas de trabalhos de 
conclusão de curso 

0,5 1   

13. Participação em bancas de defesa de 
Mestrado 

1 3   

14. Participação em bancas de defesa de 
Doutorado 

1,5 4,5   

15. Orientação ou co-orientação concluída de 
monografia de pós graduação lato sensu, 
ou trabalho de conclusão de curso 

0,5 2   

16. Orientação ou co-orientação concluída ou 
em andamento de mestrado 

2 4   

17. Orientação ou co-orientação concluída ou 
em andamento de doutorado 

3 6   

18. Participação em conselho editorial e/ou 
científico de periódicos. 

1 2   

19. Patente requerida e/ou obtida. 3 9   
20. Registro de software ou marca requerida 

e/ou registrada. 
2 6   

Total 
 

100   

 
 

 

Assinatura do requerente  
 


