
 
 
 
 

EDITAL N. º 01/2008, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008 
CONCURSO INTERNO PRODAM -SP 

 
 
O Diretor Presidente Sr. JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, no uso de 

suas atribuições, torna público o Concurso Interno para seleção se 

Conselheiros Colaboradores responsáveis pela edição da revista eletrônica de 

artigos científicos da PRODAM-SP, denominada “Revista PRODAM 

Tecnologia”, observadas as especificações constantes deste Edital. 

 

1. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
1.1. O prazo de inscrição para a participação no Concurso será de 15 a 19 de 

setembro de 2008, mediante preenchimento do formulário disponível na 

intranet no endereço http://portalprodam e o encaminhamento das 

comprovantes das titulações, de acordo com os requisitos constantes nesse 

edital.   

1.2. Os candidatos deverão entregar o formulário preenchido juntamente com 

os comprovantes de titulações na Assessoria de Comunicação e Marketing -

18º andar. 

1.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos que protocolarem sua 

documentação fora do prazo estabelecido no item 1.1, considerando, para 

tanto, a data do protocolo junto à Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 

2. DIVULGAÇÃO  
2.1. A divulgação do Concurso será feita na intranet da PRODAM-SP, no link 

http://portalprodam 

  

3. OBJETO 
3.1 O presente Edital tem como objeto a seleção de Conselheiros 

Colaboradores para compor o Conselho Editorial da “Revista PRODAM 

Tecnologia”, observados os requisitos especificados abaixo. 

3.2 O Concurso selecionará 3 (três) pessoas para compor o Conselho Editorial.  



 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
4.1 O Concurso é aberto a todos os funcionários da PRODAM-SP, desde que 

preencham os seguintes requisitos: 

a) estar, na data da inscrição, em pleno exercício de emprego efetivo na 

PRODAM-SP pelo período mínimo de 5 (cinco) anos consecutivos; 

b) ter título de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou de livre-docente, 

devendo sua comprovação ser realizada na data da inscrição por meio de 

cópia reprográfica do certificado da titulação. 

4.2 É vedada a participação de membros da Comissão Julgadora, seus 

parentes e afins. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
5.1. Para a escolha dos 3 (três) Conselheiros Colaboradores, ter-se-á como 

critério de avaliação, nessa ordem: 

1º) maior titulação, conforme normas do Ministério da Cultura e Educação - 

MEC; 

2º) maior tempo de serviço, medido em meses consecutivos, junto à PRODAM-

SP. 

5.2. Em caso de empate, adotar-se-á como critério de desempate a idade, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada, conforme o art. 27, parágrafo 

único, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 

5.3. Persistindo o empate, o critério a ser adotado é o de maior intervalo de 

tempo em que o candidato adquiriu a titulação. 

 

6. JULGAMENTO 
6.1 O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora constituída pelos 

seguintes membros: 

a) Sr. João Octaviano Machado Neto – Presidente 

b) Sr. Rubens Alves Júnior – Membro 

c) Sra. Solange Rodrigues Parra Assumpção Ferreira – Membro 



 
6.2. O resultado do Concurso será divulgado, no dia 24 de setembro de 2008, 

no endereço eletrônico http://portalprodam com a listagem dos 3 (três)  nomes 

dos candidatos escolhidos. 

 
7. ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS 
7.1. O Conselho Editorial da “Revista PRODAM Tecnologia” será formado por 

membros qualificados em três níveis: 

a) conselheiro gestor – serão dois conselheiros atrelados à permanência dos 

cargos de Presidente e Assessor Chefe de Comunicação e Marketing da 

PRODAM. 

b) conselheiro colaborador – serão três conselheiros escolhidos de acordo 

com Edital de convocação interna da PRODAM. Estes conselheiros terão 

mandato específico de acordo com critérios estabelecidos neste Edital. 

c) conselheiro convidado – será um conselheiro convidado pelos 

conselheiros gestores entre pesquisadores ligados às mais importantes 

Instituições de Ensino do país. Este conselheiro terá sua participação de 

acordo com sua aceitação do convite. Sua permanência fica ligada à 

concordância dos demais conselheiros.  

7.2. São atribuições dos Conselheiros Colaboradores, juntamente com os 

demais Conselheiros: 

a) elaborar os critérios de publicação da Revista; 

b) estabelecer os critérios de excelência e os padrões de qualidade da 

publicação, que orientarão os processos de apreciação e seleção dos artigos e 

materiais a ela submetidos pela comunidade científica e acadêmica; 

c) apreciar o mérito dos artigos e materiais submetidos para publicação, 

recomendando ou rejeitando cada proposta conforme os critérios adotados 

pela Revista; 

d) sugerir à editoria executiva temas para as edições da Revista;  

e) emitir pareceres sobre matérias de sua competência, a pedido do Conselho;  

f) buscar “blind review” para temas de artigos que necessitem de uma 

avaliação especifica e focada fora das áreas de conhecimento do Conselho; 



 
g) ter disponibilidade para apreciação dos artigos e materiais submetidos à 

Revista e para participar de reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) para 

tomar as decisões pertinentes ao Conselho Editorial. 

7.3. Os cargos de Conselheiros serão preenchidos e exercidos pelos 

vencedores desse certame com mandato de 2 (dois) anos consecutivos, 

podendo esse prazo ser prorrogado por igual período. 

7.4. As atribuições exercidas pelos Conselheiros são gratuitas, não havendo 

remuneração de qualquer natureza. 

 

8. RECURSOS 
8.1. Do resultado do julgamento da Comissão caberá recurso no prazo de 2 

dias a contar da sua divulgação. 

8.2. Havendo interposição de recursos, a Comissão Julgadora fará a análise 

dos fundamentos de inconformismo e fará publicação no site 

http://portalprodam/ da sua decisão, fazendo, se for o caso, publicação de nova 

listagem dos candidatos vencedores. 

  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que os candidatos 

conhecem as normas do Concurso e a elas adere, tais como se acham 

estabelecidas no presente Edital. 

9.2 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora. 

9.3 Eventuais pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por 

intermédio do endereço eletrônico revistatic@prodam.sp.gov.br. 

9.4 O não preenchimento pelos candidatos dos requisitos constantes no item 

4.1 e 4.2 desse Edital implicará na eliminação imediata do certame. 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2008. 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO  
Diretor-Presidente da PRODAM-SP 


