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CONCURSOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO 
GRANDE DO SUL 2014 

 
EDITAL DE CONCURSO Nº 14/2014 – Complementação do Edital de Prova 

Títulos Nº 13/2014. 
 
A Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul no uso de suas 
atribuições, divulga por este Edital o que segue: 
 

 
1. Prova de Títulos: Publicação de artigo em periódico indexado na data 

da publicação do artigo. 
1.1. Para comprovação de publicação online de artigo em periódico 
indexado na data da publicação do artigo, o(a) candidato(a) deverá encaminhar 
documento que apareça o registro no órgão que publica (geralmente a 
identificação está disponível na nota de rodapé) OU ata notarial que comprove 

publicação online.  
1.2. Para comprovação de: 
a) publicações de artigo em livros: cópia autenticada da folha de rosto da 
publicação (frente e verso), contendo o nome da instituição que o publicou, 
bem como o local e a data de sua publicação, e cópia autenticada do sumário, 
em que conste o nome do(s) autor(es). Não é necessária a cópia autenticada 
de todo o artigo, somente de página ou páginas que contenham as informações 
acima relacionadas. 
b) publicações de artigo em revistas ou órgãos de imprensa: cópia 
autenticada das páginas nas quais o artigo tenha sido publicado, com os dados 
do respectivo periódico, em que conste também a data, o nome do(s) autor(es). 
Não é necessária a cópia autenticada de todo o artigo, somente de página ou 
páginas que contenham as informações acima relacionadas. 
1.3. Para a publicação de artigos online, publicação de artigos em livros e 
publicação de artigos em revistas ou órgãos de imprensa, citados nos subitens 
1.1 e 1.2 deste Edital, deverá ser encaminhada cópia do artigo na íntegra. Não 
é necessário que essa cópia seja autenticada. 

 
Porto Alegre, 20 de maio de 2014. 

 
 

Arlete Ieda Pasqualetto, 
Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 

 
 


