
 

CONCURSO PÚBLICO  - ENTREGA DE TÍTULOS 

(preencher e levar no dia da entrega dos títulos) 

CARGO:                                                                     NOME:  

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

TÍTULOS ACADÊMICOS  Pontuação máxima: 40 pontos  (Não cumulativa) Pontuação Nota Obtida 

a) Doutorado na área de atuação pretendida. 40  

b) Doutorado em área correlata da área de atuação pretendida. 35  

c) Mestrado na área de atuação pretendida. 30  

d) Mestrado em área correlata da área de atuação pretendida. 25  

e) Especialização na área de atuação pretendida. 20  

f) Especialização em área correlata da área de atuação pretendida (carga horária mínima de 

360h). 
15 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  Atividades de regência, orientação, atividades de 

gestão na área de Educação e experiência fora do magistério em área relacionada a área 

do Concurso.  Pontuação máxima: 30 (Cumulativa) 

Pontuação Nota Obtida 

Docência em curso superior (incluindo Pós-graduação), por disciplina, por período letivo, com 

carga horária igual ou superior a 30 horas. 
2 pontos/ disciplina 

 

Docência no Ensino Médio, por disciplina, por período letivo, com carga horária igual ou 

superior a 30 horas. 
2 pontos/ disciplina 

 

Docência na Educação Profissional, por disciplina, por período letivo, com carga horária igual 

ou superior a 30 horas. 
2 pontos/ disciplina 

 

Exercício de Cargos de Direção/Gestão Escolar em Instituição de Ensino, por cargo, por no 

mínimo seis meses. 
1 ponto/ 6 meses 

 

Exercício de Cargos/funções de Coordenação de Curso, Chefia de Departamento ou 

equivalente em Instituição de Ensino, por cargo, por no mínimo seis meses. 
1 ponto/ 6 meses 

 

Experiência profissional fora do magistério, com atuação explicitamente relacionada à área 

para qual está concorrendo, comprovada em carteira profissional ou por ato institucional de 

entidade pública, por no mínimo seis meses. 

1 ponto/6 meses 

 

Orientações de Monografias/Trabalho de Conclusão de Curso em nível de Graduação e 

Especialização Lato Sensu. 

1 ponto/ orientação  

Orientações de dissertações e teses. 2 pontos/orientação  

ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO  Pontuação máxima: 15  (Cumulativa) Pontuação Nota Obtida 

Coordenação de projeto de pesquisa, extensão ou inovação tecnológica aprovado por agência 

de fomento (ex.: CNPq, Capes, Finep, Fundect, entre outras agências), por projeto concluído. 

3 pontos/ 

projeto 

 

Participação em projeto de pesquisa, extensão ou inovação tecnológica aprovado por agência 

de fomento (ex.: CNPq, Capes, Finep, Fundect, entre outras agências), por projeto concluído. 
2 pontos/ projeto 

 

Coordenação de Projeto de pesquisa institucional, por projeto concluído. 2 pontos/ projeto  

Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq, Produtividade em Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora CNPq, por ano (comprovado com declaração ou outro 

documento equivalente). 

1 ponto/ano 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA E CULTURAL  Pontuação máxima: 15  (Cumulativa) Pontuação Nota Obtida 

Artigo completo publicado e/ou aceito em periódico científico com Qualis/CAPES (A1 e A2). 5 pontos/ artigo  

Artigo completo publicado e/ou aceito em periódico científico com Qualis/CAPES (B1 e B2). 4 pontos/ artigo  

Artigo completo publicado e/ou aceito em periódico científico com Conceito QUALIS C ou 

publicados em periódicos que não tiverem classificação Qualis, mas que tiverem corpo 

editorial. 

3 pontos/ artigo 

 

Patente ou depósito de patente com comprovação através de documento emitido por órgão 

competente. Registro de software com certificado emitido por autoridade competente. 
5 pontos/ patente 

 

Autoria de livro na área do concurso cadastrado no ISBN. 5 pontos/livro  

Autoria de capítulo de livro na área do concurso com ISBN. 3 pontos/capítulo  

Publicação técnica ou tecnológica na área do concurso (manual, relatório técnico ou material 

didático) cadastrada no ISBN. 
3 pontos/ publicação 

 

  

 

CONCURSO PÚBLICO  - COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGO:                                                                       NOME:  

 

                                                                                                                                                                                                         

Assinatura do Atendente                Nº de cópias entregue: ________ 


