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INFORMAÇÕES PARA O CANDIDATO 

 
1. Número de vagas: 01 (uma) 

2. Área de conhecimento ou disciplina: Geografia Física (1.07.05.00-7) 

3. Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

4. Titulação mínima exigida: Graduação em Geografia (Bacharelado ou Licenciatura) com doutorado 

em Geografia (ênfase em Geografia Física). 

5. Motivo da vaga: Licença para pós-doutorado 

6. Nome das vagas a serem utilizadas: Eberval Marchioro 

7. Natureza do processo seletivo: prova de aptidão didática e prova de títulos 

8. Local das inscrições: através do e-mail pss.geo.ufes@gmail.com 

9. Período de inscrições: 0h do dia 29/11 às 23h59 do dia 03/12/2021 (Horário de Brasília). 

10. Contato: através do e-mail pss.geo.ufes@gmail.com 

11. Comissão de inscrição/seleção:  

Profª Drª Ana Christina W. Gimenes (presidente) 
Profº Drº Antonio Celso de O. Goulart (membro) 

Profa. Drº.  Eberval Marchioro (membro) 

Suplentes: Luiza Leonardi Bricalli, Claudia Câmara do Vale  

 

12. PROGRAMA 

I. Hidrologia de Floresta Tropical Atlântica; 

II. Conectividade hidrológica em bacias hidrográficas. 

III. Inter-relação entre o uso e cobertura da terra e os processos hidrológicos na bacia 
hidrográfica. 

IV. Monitoramento e modelagem hidrossedimentológica; 

V. Clima urbano; 

VI. Mudanças climáticas e hidrogeomorfologia; 

VII. Circulação atmosférica; 

VIII. Estiagem e processos de desertificação; 

IX. A questão da escala nos estudos de climatologia. 

 

13. BIBLIOGRAFIA: 

BARRY, R.G., CHORLEY, R. J. Atmosfera, tempo e clima. Tradução: Ronaldo Cataldo Costa; consultoria, 

supervisão e revisão técnica, Francisco Eliseu Aquino. Porto Alegre: Bookman, 2013. 512p. 

BIERMAN; P. R.; MONTGOMERY, D. R. Key concepts in geomorphology. 2014. W. H. Freeman and 

company publishers. Printed in the United States of America; First printing. 
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BRIERLEY, G.J.; FRYIRS, K.A. Geomorphology and River Management: Applications of the River Styles 

Framework. Blackwell Publishing, Oxford, UK, 398 p, 2005. 

CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia prática. Rio de Janeiro: Companhia de Pesquisa Recursos 

Minerais: ELETROBRAS, 1994. 372 p. 

GOUDIE, A. S. Encyclopedia of geomorphology. Volume 1. Edition Taylor & Francis e-Library, 2004. 

1156p. 

MENDONÇA, F., DANNI-OLIVERIA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. Editora Oficina 

de texto. São Paulo. 2007. 206p. 

SUMMERFIELD, M. A. Global geomorphology. Editora Longman. 1991. 

 

14. Calendário: 

1. Inscrições: de 0h do dia 29/11 as 23h59 do dia 03/12/2021 - Horário de Brasília - via e-mail 

pss.geo.ufes@gmail.com 

2. Resultado do deferimento/indeferimento das inscrições: 08/12/2021 

3. Recursos: 09/12/2021 a 10/12/2021 

4. Resultado dos Recursos: 14/12/2021 

5. Sorteio do Ponto (pela plataforma Google Meet – com todos os candidatos) e da ordem de 

apresentação: 15/12/2021, às 9 h (com todos os candidatos, em sessão pública por webconferência, 

com link da sessão/transmissão a ser divulgado pela Comissão de Seleção aos candidatos por e-mail) 

• OBS.: É necessária a presença dos candidatos no sorteio. Será desclassificado o candidato que 

não comparecer ou não constituir procurador para o ato.  

6. Prova de Aptidão Didática: 17/12/2021 a 20/12/2021 

 A prova de aptidão didática consistirá na avaliação de aula gravada pelo candidato sobre o tema 

a ser sorteado. A exibição da aula será transmitida em sessão pública, através do youtube ou 

outro canal similar, com link divulgado previamente no sítio eletrônico do Departamento. 

 A aula deverá ter duração de 15 minutos, prorrogáveis até 20 minutos.  

 É imprescindível, para a avaliação da aula, que a gravação ocorra em resolução HD (1280x720) 

ou full HD (1920x1080) em um dos formatos: .mp4, .mkv ou .moi.  

 O nome do arquivo deverá ser identificado com o nome do candidato, tempo de duração da 

aula no seguinte formato "nome completo do candidato XX min". 

 O link de acesso à aula, com permissão para download, (i) deverá ser encaminhado por e-mail 

para o Departamento, para download pela Comissão de Seleção, no prazo de até 24h contados 

a partir do encerramento da sessão pública do sorteio do ponto, e (ii) deverá ser disponibilizado 

em um dos diversos serviços de armazenamento e transferência de arquivos gratuitos 

disponíveis, tais como: Dropbox, Google Drive, Microsof Onedrive, WeTransfer ou outro 

dispositivo da escolha do candidato, mas que permita o acesso à informação pela Comissão de 

Seleção. 
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 É de inteira responsabilidade do candidato o envio do link no prazo de até 24h (horas) contados 

a partir do encerramento da sessão pública do sorteio do ponto.  

 Não será permitido o envio de mais de um link da aula gravada pelo candidato.  

 A má qualidade do vídeo poderá acarretar prejuízo na avaliação do candidato. 

 

7. Resultado da Prova de Aptidão Didática: 21/12/2021 

8. Recursos: 22/12/2021 a 23/12/2021  

9. Resposta aos Recursos: 03/01/2022 

10. Análise dos títulos (curriculum vitae): 04/01/2022 a 05/01/2022 (sem a presença dos candidatos) 

11. Resultado da Análise de Títulos e Resultado Final: 06/01/2022 

12. Recursos: 

13. Resposta aos Recursos:  

 

V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:   

 A prova de aptidão didática será eliminatória (nota mínima: 60 pontos) e classificatória, e a 

prova de títulos será apenas classificatória.  

 No ato de inscrição, o candidato deverá enviar toda a documentação exigida, sob pena de ter 

sua inscrição indeferida. Para efeito de comprovação de títulos, exigir-se-á apenas cópia simples 

legível dos documentos pertinentes.  

 Será de responsabilidade do candidato manter-se informado sobre os atos relacionados ao 

processo seletivo.  

 No ato do sorteio da Prova de Aptidão Didática, o candidato ou seu procurador – devidamente 

munido de procuração com firma reconhecida em cartório e de documento de identidade 

oficial, ambos devendo ser enviados por e-mail à Banca, no ato do sorteio – deverá estar 

presente, sob pena de, não estando, ser eliminado.  

 A Prova de Aptidão Didática consistirá de uma aula ministrada em nível de graduação, sobre 

assunto incluído no programa do concurso e sorteado em data prevista no cronograma. Os 

critérios de avaliação desta Prova são os constantes do Anexo da Resolução 14/2015 – CEPE-

UFES.  

 Os títulos serão contados com base no que dispõe o Anexo IV da Resolução 41/2011 do 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UFES. 
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