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EDITAL N. 4/2019-PPGECM 
 

Estabelece normas e procedimentos 
para seleção de Avaliadores da Mostra 
de Finalistas da II Mostra Científica do 
Sul e Sudeste do Pará (MOCISSPA) e 
da I Feira Científica-Cultural de Saúde 
na Escola de Marabá – PA 
(FECICSEM), do Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências 
e Matemática.  

 
 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (PPGECM) da Unifesspa, no uso da competência que 
lhe foi atribuída pela Resolução n. 167-Unifesspa/Consepe, de 30 de novembro de 
2017, e atendidas às exigências da Chamada CNPq/MEC/MCTIC/SEPED N. 
27/2018, faz saber a todos quantos virem ou dele tiverem conhecimento as normas e 
procedimentos para seleção de Avaliadores da Mostra de Finalistas da II Mostra 
Científica do Sul e Sudeste do Pará (MOCISSPA) e da I Feira Científica-Cultural de 
Saúde na Escola de Marabá/PA (FECICSEM). 
 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de AVALIADORES para a Mostra de 
Finalistas da II MOCISSPA e II FECICSEM; 
1.2. Poderão inscrever-se candidatos com titulação de graduação (concluído), 
mestrado ou doutorado (cursando ou concluído). 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo portal 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel8YXbDr6c8OJk7DBbPJeaKpJSvDbUt
WfKjDcU-4MemDHVEA/viewform?usp=pp_url no período de 25 a 31 de novembro 
de 2019. 
2.2. A inscrição será feita mediante inscrição e submissão de documentação pelo link 
acima.  
2.3. Será necessário anexar documento comprobatório de sua maior titulação. 
2.4. O candidato deverá informar no ato da inscrição, em local adequado no 
processo de preenchimento das informações, as opções pelas áreas em que deseja 
avaliar trabalhos. 
 
3. DOS CRITÉRIOS E COMISSÃO DE SELEÇÃO  
3.1. Os avaliadores serão selecionados a partir dos seguintes critérios: 
3.1.1. Maior titulação; 
3.1.2. Demanda de avaliadores por área (Número de trabalhos submetidos em uma 
área x Número de avaliadores inscritos para a área). 
3.2. A inscrição dos candidatos não garante a sua seleção. 
3.3. Os inscritos serão receberão e-mail informando quanto ao deferimento e 
resultado do pedido de inscrição. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO DOS AVALIADORES 
4.1. Não poderá participar como avaliador quem tiver submetido trabalhos à 
MOCISSPA na condição de orientador e/ou autor; 
4.2. Os avaliadores selecionados deverão ler o manual de avaliação após divulgação 
do resultado de seleção dos avaliadores. 
4.3. Para a avaliação dos trabalhos científicos, a coordenação fornecerá todos os 
recursos necessários para a comissão de avaliadores; 
4.4. As atribuições do avaliador não se constituem atividade remunerada e a 
coordenação está isenta da obrigatoriedade de custear quaisquer tipos de despesa 
para o avaliador; 
4.5. Os avaliadores terão que avaliar pelo menos 10 (dez) trabalhos; 
4.6. Os avaliadores receberão certificado constando a atividade e carga horária 
referente a sua participação no evento. 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 
realização da seleção, implicará na eliminação sumária da respectiva inscrição, 
sendo declarados nulos de pleno direito todos os atos dela decorrentes; 
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da II MOCISSPA e II 
FECICSEM. 

 
Informações 

Site: https://ppgecm.unifesspa.edu.br/index.php/en/eventos 
Email: mocisspa@gmail.com 
Telefone: (94)2101-5929. 

 
 

Marabá (PA), 25 de outubro de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Ronaldo Barros Ripardo 

Coordenador Geral da II MOCISSPA 
 

Profa. Dra. Ana Cristina Viana Campos 
Coordenadora Geral da I FECICSEM
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