ANEXO V
AVALIÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS
Quadro – Pontuação de Títulos
a)
TÍTULOS ACADÊMICOS - Pontos não
Item
acumulativos – Máximo: 10 pontos
01 Doutorado na área do concurso
02 Doutorado na área afim
03 Mestrado na área objeto do concurso
04 Mestrado em área afim
05 Especialização na área objeto do concurso - 360 horas**
06 Especialização em área afim - 360 horas**
07 Aperfeiçoamento – 180 horas**
b)
PUBLICAÇÃO / EXPERIÊNCIA
Item PROFISSIONAL / CAPACITAÇÃO – Máximo: 20
pontos
01 Livro editado, ou publicado ou traduzido.
02 Capítulo de livro editado, ou publicado ou traduzido.
Artigo em periódico indexado com corpo editorial, últimos
03
03 anos
Trabalho completo publicado em anais de congresso,
04
últimos 03 anos
05 Resumo publicado em anais de congresso, últimos 03 anos.
Trabalho publicado em encontro científico nacional, últimos
06
03 anos.
Trabalho publicado em encontro científico internacional,
07
últimos 03 anos.
Docência (em instituição reconhecida pelo MEC em nível
08
médio, técnico, superior ou pós-graduação)

Pontos

Máximo

10
08
08
06
06
04
02

10
08
08
06
06
04
02

1 por livro
0,75 por livro

1
0,75

0,75 por publicação

0,75

0,5 por publicação

0,5

0,25 por publicação

0,25

0,5 por publicação

0,5

0,75 por publicação

0,75

1 por ano

5

0,5 por tese ou
dissertação
0,5 por trabalho

09

Orientação de tese ou dissertação

10

Orientação de monografia, TCC, TAC.
Participação em bancas de: concurso para docente,
0,25 por participação
dissertação ou tese.
Experiência profissional não acadêmica comprovada na área
1 por ano
do objeto do concurso.
Coordenação de projetos de pesquisa e de extensão
0,75 por participação
aprovados, com financiamento.
Participação em projetos de pesquisa e de extensão
0,5 por participação
aprovados, com financiamento.
Assessoria, consultoria “AD HOC”
0,5 por participação
Bolsista (orientador e/ou pesquisador)
0,5 por participação
Diretoria,chefia, gerência, coordenação de cursos, no
0,5 por participação
mínimo 01 ano
Cursos, encontros e jornadas de atualização de 40 a 100
horas, realizados em entidades públicas ou privadas
0,25 por participação
reconhecidas.
Participação em congresso (autor, conferencista, debatedor,
0,5 por participação
painelista, coordenador de seção)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1
0,25
4
0,75
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

** Para receber a pontuação relativa ao título relacionado à especialização e
aperfeiçoamento, serão aceitos somente os certificados / declarações em que constem a
carga horária mínima de 360 horas para especialização e 180 horas para
aperfeiçoamento.

