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ADENDO 02 DO EDITAL PPGEP-FCT/UFG 03/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AUXÍLIO DE INCENTIVO À 
PESQUISA E À PRODUTIVIDADE DOCENTE 

 

A Comissão de Seleção do processo seletivo regido pelo Edital PPGEP-FCT/UFG 03/2022, do 

processo seletivo simplificado para auxílio de incentivo à pesquisa e à produtividade docente, 

acrescenta como retificação as seguintes informações: Item 4.7.1, Item 3.3 e Item 5.4: 

Onde se lê: 

4.7 Na divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos serão classificados de 

acordo com as pontuações obtidas. 

Leia-se: 

4.7 Na divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos serão classificados de 

acordo com as pontuações obtidas. 

4.7.1 À docente em gozo de licença à gestante durante o período avaliado, a pontuação da 

referida docente será calculada normalmente e depois multiplicada pelo seguinte fator: 

NA/(NA-Lx6), onde NA é o número de meses avaliados e L o número de licenças no período. 

Como o número de meses das categorias A e B são diferentes da categoria C, a pontuação 

final será calculada da seguinte forma: 

 

𝑃𝐹 = 𝑃1 + 𝑃2 

Onde os itens P1 e P2 são calculados da seguinte forma: 

𝑃1 = 𝑃𝐴𝐵 ×
𝑁𝐴1

(𝑁𝐴1 − 𝐿 × 6)
 

𝑃2 = 𝑃𝐶 ×
𝑁𝐴2

(𝑁𝐴2 − 𝐿 × 6)
 

Onde, PAB é a soma de pontos obtidos nas categorias A e B, PC é a pontuação obtida na categoria 

C. NA1 é o número de meses avaliados nas categorias A e B, e NA2 é o número de meses 

avaliados na categoria C. 
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Onde se lê: 

3 DO PÚBLICO  
 

3.1 Poderão participar do processo seletivo docentes permanentes credenciados no PPGEP/UFG 

com no mínimo uma orientação concluída ou em andamento no referido programa, até a data 

final de inscrição do presente edital.  

3.2 Os membros da Comissão de Seleção poderão se candidatar à obtenção do auxílio de 

incentivo à produtividade, porém não participarão da avaliação da própria pontuação, ficando 

responsáveis os outros membros da Comissão de Seleção pela avaliação com a isenção do 

candidato em questão. 

 

Leia-se: 

3 DO PÚBLICO  
 

3.1 Poderão participar do processo seletivo docentes permanentes credenciados no PPGEP/UFG 

com no mínimo uma orientação concluída ou em andamento no referido programa, até a data 

final de inscrição do presente edital.  

3.2 Os membros da Comissão de Seleção poderão se candidatar à obtenção do auxílio de 

incentivo à produtividade, porém não participarão da avaliação da própria pontuação, ficando 

responsáveis os outros membros da Comissão de Seleção pela avaliação com a isenção do 

candidato em questão. 

3.3 Docentes permanentes credenciados no PPGEP que se encontrem afastados ou de licença 

não poderão participar do processo seletivo. 

 

Onde se lê: 

5 DO VALOR DO AUXÍLIO E VALIDADE 

 
5.1 Os auxílios serão no valor de R$ 1.550,00 mensais. 

5.2 Os auxílios terão validade de 18 (dezoito) meses. 

5.3 O provimento de auxílios está condicionado à disponibilidade de recursos no programa. 

 

 



                          
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 
 

 

PPGEP-FCT/UFG – Rua Mucuri, s/nº, Área 3, Bairro Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO 
CEP 74.968-755 – Fone: (62) 3209-6550 – https://ppgep.fct.ufg.br 

Pág. 3 de 3 
 

Leia-se: 

5 DO VALOR DO AUXÍLIO E VALIDADE 

 
5.1 Os auxílios serão no valor de R$ 1.550,00 mensais. 

5.2 Os auxílios terão validade de 18 (dezoito) meses. 

5.3 O provimento de auxílios está condicionado à disponibilidade de recursos no programa. 

5.4 O docente que eventualmente foi contemplado com o auxílio e se afastar da UFG, terá seu 

auxílio cancelado a partir do momento que se afastar da UFG, permitindo que o recurso 

remanescente seja disponibilizado na forma de um novo auxílio que será atribuído com novo 

processo seletivo. 

 

Todas as demais informações do Edital permanecem inalteradas. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, 24 de outubro de 2022. 

 

Comissão de Seleção do Edital PPGEP-FCT/UFG 03/2022 


