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01 (uma) vaga 

Critérios Avaliação – Prova de Títulos 

 Prova de Títulos 

Candidato(a):  

  

 
Itens 

 

Critérios de Pontuação 

Pontos 
Atribuídos 

I. Títulos 
Acadêmicos 

  

(máximo de 20) 

1.1 – Formação acadêmica até mestrado, 
considerando o grau de proximidade com o 
perfil expresso no edital 

(máximo 4 pontos)  

1.2 - Doutorado, considerando o grau de 
proximidade com o perfil expresso no edital 

(máximo 10 pontos)  

1.3 – Pós-Doutorado – mínimo de um ano (2 pontos, máximo 6)  

II. Experiência 
Docente 

(máximo de 40) 

1. Aprovação em concursos    

1.1 – para magistério superior efetivo (2 pontos; máximo 4)  

1.2 – para magistério superior substituto (1 ponto; máximo 2)  

1.3 – para magistério da educação básica (1 ponto; máximo 2)  

2 – Tempo de exercício do magistério    

2.1 – professor de ensino superior (2 pontos/ano; máximo 20)  

2.2 – monitor ou tutor no ensino superior como 
estudante de pós-graduação 

(1 ponto/ano; máximo 4)  

2.3 – professor da educação básica: infantil, 
fundamental ou médio 

(3 pontos/ano; máximo 21)  

  

3 – Orientação e co-orientação 

   

3.1 – de tese de doutorado concluída (6 pontos cada, máximo 18)  

3.2 – de tese de doutorado em andamento (3 pontos cada, máximo 9)  

3.3 – de dissertação de mestrado concluída (2 pontos cada, máximo 6)  

3.4 – de dissertação de mestrado em 
andamento 

(1 ponto cada, máximo 3)  

3.5 – de TCC de 
especialização/aperfeiçoamento/graduação 
concluída 

(0,5 ponto cada; máximo 6)  

3.6 – Outras orientações de graduação 
concluídas 

(0,5 ponto cada; máximo 6)  

3.7 - Co-orientação de dissertação e Tese (0.5 ponto cada; máximo 3)  

4 – Participação em bancas acadêmicas    

4.1 – participação em bancas de defesa de 
doutorado 

(2 pontos cada; máximo 8)  

4.2 – participação em bancas de defesa de 
mestrado 

(1 ponto cada; máximo 4)  

4.3 – participação em bancas de trabalho de 
conclusão de curso de 
especialização/graduação 

(0,5 ponto cada; máximo 4)  

  

  

1 – Publicações    

1.1 – livro autoral com ISBN (4 pontos; máximo 12)  



III. PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA, 
TÉCNICA, 
ARTÍSTICA E 
CULTURAL NA 
ÁREA DE 
CONHECIMENTO 
DO CONCURSO 
(serão 
considerados os 
últimos 5 anos) 

  

(máximo de 25) 

1.2 – organização de livro com ISBN (3 pontos; máximo 9)  

1.3 – capítulos de livro com ISBN (2 pontos; máximo 6)  

1.4 – verbete ou resenha com ISBN (1 ponto; máximo 3)  

1.5 – material didático com ISBN (3 pontos; máximo 9)  

1.6 – trabalho científico em periódico Qualis A (4 pontos; máximo 12)  

1.7 – trabalho científico em periódico Qualis B (3 pontos; máximo 9)  

1.8 – trabalho científico em periódico Qualis C (2 pontos; máximo 6)  

1.9 – publicações na imprensa (jornais, 
revistas) 

(1 ponto; máximo 3)  

1.10 – trabalho completo publicado em anais 
de evento nacional/internacional 

(1 ponto; máximo 5)  

1.11 – trabalho completo publicado em anais 
de evento regional/local 

(0,5 ponto; máximo 5)  

  

2 – Coordenação de eventos acadêmicos 

   

2.1 – evento internacional/nacional (2 pontos; máximo 6)  

2.2 – evento regional/local (1 ponto; máximo 3)  

3 – Participação em eventos    

3.1 – realização de 
conferências/palestras/cursos e participação 
em mesas redondas em evento 
nacional/internacional 

(1 ponto; máximo 3)  

3.2 – realização de 
conferências/palestras/cursos e participação 
em mesas redondas em evento regional/local 

(0,5 ponto; máximo 1,5)  

4 – Projetos (duração mínima de 12 meses)    

4.1 – Coordenação de projeto de pesquisa 
aprovado por agência financiadora 

(1 ponto por ano de 
coordenação; máximo 3) 

 

4.3 – Coordenação de projeto de extensão com 
certificação institucional 

(1 ponto por ano de 
coordenação; máximo 3) 

 

5 – Trabalho premiado na área (1 ponto; máximo 3)  

IV. Administração 
Acadêmica / 
Experiência 
Profissional não-
Docente 

  

(máximo de 15) 

1 – Reitor, pró-reitor ou diretor de instituição de 
ensino superior ou escola de educação básica 

(2 pontos por ano; máximo 6)  

2 – Coordenador de curso de graduação, 
coordenador de programa de pós-
graduação strictu sensu; chefe de 
departamento em instituição de ensino superior 

(1 ponto por ano, máximo 3)  

3 – Direção de sociedades científicas ou 
agências de financiamento de pesquisa 
científica 

(1 ponto por ano; máximo 3)  

4 – participação em comissão examinadora de 
concurso para professor efetivo do ensino 
superior 

(1 ponto por comissão; máximo 
3) 

 

5 – consultoria e demais atividades 
profissionais relevantes desenvolvidas na área 
de conhecimento 

(1 ponto por ano ou por 
atividade, conforme o caso; 
máximo 3) 

 

Total de Pontos  

 


