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SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - UESPI  
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1 A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
(PROFBIO)/ UESPI, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as 
normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas e cadastro de reserva 
para professores do Curso. 
1.2 O edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de Biologia - UESPI na reunião realizada em 01/07/2022.  
1.3 Informações sobre o Programa podem ser obtidas na secretaria do PROFBIO - 
UESPI, no seguinte endereço: Núcleo de Pós-Graduação, Rua João Cabral, 2231, 
Bairro Pirajá ou através do e-mail: profbio@uespi.br 
 
2. OBJETIVO  

 
Selecionar docentes da Universidade Estadual do Piauí capacitados para 

participar do Programa PROFBIO. 
Os docentes selecionados terão as seguintes atribuições: lecionar disciplinas 

obrigatórias, e optativas, orientar alunos no Trabalho de Conclusão de Mestrado 
(TCM), avaliar os alunos em diferentes etapas de desenvolvimento do Projeto de 
Mestrado, avaliar atividades de docência e participar das bancas de defesa dos TCM. 
 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1 REQUISITOS 

 
Poderão se inscrever para participar da seleção profissionais que preencherem 

os requisitos abaixo: 
- Ser professor efetivo da UESPI 40 horas ou DE; 
- Ter título de Doutor em Ciências Biológicas e áreas afins; 
- Ter experiência na formação de professores, lecionando disciplina em cursos de 
Licenciatura ou atuando em programas de PIBID ou de Residência Pedagógica, nos 
últimos 5 anos. 
- Ter experiência de orientação concluída de TCC, PIBIC e/ou pós-graduação nos 
últimos 5 anos (2017-2022). 
- Ministrar as disciplinas na área de Fisiologia animal/humana e Imunologia, essas 
deverão ser indicadas no QUADRO II do anexo. 
 
3.2. DOCUMENTAÇÃO 

 
Para realizar a inscrição, o professor deve apresentar: 
- Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I); 
- Último contracheque; 



 

- Cópia do Diploma de Doutorado. 
- Anuência da Direção do Centro ou Campus, ao qual o docente está vinculado, 

autorizando a participação do mesmo no PROFBIO. 
 

3.3 PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
 
 A inscrição deverá ser realizada nos dias 05/07/22 a 15/07/22, de forma online, 
através do email profbio@uespi.br. Todos os documentos devem ser enviados em 
arquivos pdf, até às 22h do dia 15/07/22, identificado com o nome do candidato, 
conforme exemplo: Fulano/Edital 2022. 
  
4. FORMA DE AVALIAÇÃO 
 

Os candidatos serão avaliados de acordo com o preenchimento da ficha de 
inscrição e do Quadro I e II, comprovado pela consulta ao Curriculum Lattes pela 
Comissão de Seleção. 

Serão consideradas as atividades constantes no Curriculum Lattes (dos últimos 
cinco anos: 2017-2022), listadas abaixo: 

• Orientação e Co-orientação concluídas de: Iniciação Científica; Trabalho de 
Conclusão de Curso de graduação; Especialização; Mestrado acadêmico; 
Mestrado profissional; Doutorado. 

• Orientação e Co-orientação em andamento: Iniciação Científica; Trabalho de 
Conclusão de Curso de graduação; Especialização; Mestrado acadêmico; 
Mestrado profissional; Doutorado. 

• Publicações de artigos em periódicos nacionais e internacionais indexados na 
área de biologia e em educação. 

• Publicação de livros ou capítulos de livros na área de biologia e em educação. 

• Atividade de docência no Ensino Superior e na Pós-Graduação para cursos de 
Biologia e Ensino de biologia. 

• Participação em Programas de formação docente: PROFBIO, PIBID e 
Residência Pedagógica. 

• Atividades de extensão relacionadas ao Ensino de Ciências e Biologia. 

 

5. DOS RECURSOS 

O candidato terá o prazo de 24 horas para protocolar o recurso a partir da 
publicação dos resultados parciais previstos no Cronograma deste Edital. Os recursos 
deverão ser encaminhados de forma online, através do email profbio@uespi.br., 
identificado com o nome do candidato, conforme exemplo: Recurso_Fulano/Edital 
2022.  

 
  
6.  SELEÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO 
 

Os professores selecionados farão parte de um cadastro de reserva e serão 
convocados para participar do Programa de acordo com a necessidade do PROFBIO – 
UESPI, com base na sua área de atuação e disponibilidade para ministrar disciplinas e 
orientação. 

Os professores selecionados poderão ser convidados para participar do 
programa até o prazo de um ano a partir da divulgação do resultado final.  
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7. CRONOGRAMA 
 

05/07/2022 Divulgação do Edital 

05 a 15/07/2022 Inscrições 

16/07/2022 Homologação das inscrições 

18/07/2022 Recurso das inscrições 

18/07/2022 a 19/07/2022 Avaliação pela Comissão 

20/07/2022 Divulgação do Resultado 

21/07/2022 Solicitação de recurso sobre o Resultado 

22/07/2022 Divulgação do Resultado Final 

22/07/2022 Aprovação no Colegiado do PROFBIO/UESPI 

 
 

Teresina-PI, 04 de julho de 2022. 
 

Comissão para realização de seleção de professor – PROFBIO/UESPI 
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Profa. Dra. Emília Ordones Lemos Saleh 
Presidente da Comissão 


