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INFORMATIVO 

A plataforma Lattes esteve e está com problemas técnicos nos últimos dias. Para aqueles(as) 

candidatos(as) que precisam preparar o currículo, afim de anexar com a inscrição para este processo 

seletivo em curso, orienta-se que preparem seu currículo em um redator de texto, lembrando de 

transformar em PDF após anexar os documentos comprobatórios. 

Os itens a serem declarados neste novo formato deve seguir a ordem do Barema (Anexo 1 - Item 

G) do Edital nº 002/2021 – CPG-PROPEP/UFAL/PPGECIM. Ao final da digitação do currículo devem ser 

anexados os documentos comprobatórios. 

A inscrição com este formato de currículo somente será aceita desde que os dois parágrafos 

acima sejam respeitados. Caso a plataforma Lattes esteja funcionando novamente antes do término do 

prazo de inscrição, desde que a inscrição não tenha sido efetuada, somente serão considerados 

currículos, a partir de então, no modelo Lattes, devidamente documentados. O(A) candidato(a) que 

enviou o currículo no TEMPLATE abaixo, enquanto a plataforma Lattes esteve fora do ar, será 

considerado em mesmo valor e igualdade dos demais inscritos. 

Segue TEMPLATE das informações necessárias a serem relatadas com seus respectivos 

documentos comprobatórios: Últimos cinco anos (a partir de 2017). 

 
 
 

CURRÍCULO 
 

 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

RG: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/GRADUAÇÃO: 



TITULAÇÃO 

Item Descrição Caso possua (inserir informação e anexar 
documento comprobatório) 

 Especialização (Pós-Graduação Lato sensu na área 
de Ensino de Ciências e Matemática) 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Descrição Caso possua (inserir informação e anexar 
documento comprobatório) 

 Docência na Educação Básica  

 Docência de Graduação (EaD ou Presencial)  

 Docência Pós-Graduação Lato sensu  

 Docência PRONATEC  

 Tutoria em EaD  

ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Item Descrição Caso possua (inserir informação e anexar 
documento comprobatório) 

 Monitoria  

 Participação em projetos de pesquisa cadastrados 
em uma Pró-Reitoria 

 

 Participação em projetos de extensão cadastrados 
em uma Pró-Reitoria 

 

 Participação em projetos de ensino cadastrados 
em uma Pró-Reitoria 

 

 Bolsista ou Colaborador de Iniciação Científica 
(PIBIC) 

 

 Bolsista ou Colaborador do Programa de Educação 
Tutorial (PET) 

 

 Bolsista ou Colaborador do Programa Institucional 
de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA 

Item Descrição Caso possua (inserir informação e anexar 
documento comprobatório) 

 Participação em Eventos Internacionais, Nacionais, 

Regionais e Locais na área de Ensino de Ciências e 

Matemática ou áreas afins 

 

 Participação em Curso de Extensão na condição de 
Ministrante 

 

 Participação em Oficinas na área de Ensino de 
Ciências e Matemática ou áreas afins na condição 
de ministrante 

 



 Organização de eventos (Congressos, Colóquios e 

Seminários) na área de Ensino de Ciências e 

Matemática ou áreas afins 

 

 Apresentação de trabalho em Eventos 
Internacionais, Nacionais, Regionais e Locais na 
área de Ensino de Ciências e Matemática ou áreas 
afins 

 

PUBLICAÇÕES 

Item Descrição Caso possua (inserir informação e anexar 
documento comprobatório) 

 Livro na área de Ensino de Ciências e Matemática 
ou áreas Afins 

 

 Capítulo de livro na área de Ensino de Ciências e 
Matemática ou áreas afins 

 

 Organização de livro na área de Ensino de Ciências 
e Matemática ou áreas afins 

 

 Artigo publicado em periódico científico 
internacional 

 

 Artigo publicado em periódico científico nacional  

 Artigo publicado em periódico científico regional 
ou local 

 

 Trabalho completo publicado em anais de evento 
científico internacional, nacional, regional ou local 

 

 Resumo publicado em anais de evento científico 
internacional, nacional, regional ou local 

 

  

 


