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1) Titulação Acadêmica – Máximo 100 pontos (PESO 20% )
a) Livre-Docência: 20,0
b) Doutorado com tese na área específica do Concurso: 45,0
c) Doutorado com tese em outra área: 40,0
d) Mestrado com dissertação na área específica do Concurso: 15,0
e) Mestrado com dissertação em outra área: 12,0
f) Especialização (mínimo 360h)
1) na área específica do Concurso: 10,0
2) em outra área: 8,0
(Máximo de 20 pontos na somatória de 1 e 2 no item f)

g) Aperfeiçoamento (mínimo 180 horas)
1) na área específica do Concurso: 5,0
2) fora da área do Concurso: 3, 0
(Máximo de 10 pontos na somatória de 1 e 2 no ítem h)
h) Cursos de atualização (treinamento/reciclagem):
1) Mais de 100 horas : 3,0
2) De 30 até 100 horas: 1,5
(Máximo de 06 pontos na somatória de 1 e 2 no item i)
i) Aprovação em Concurso Público em instituição pública (máximo de 4,0 pontos):
2,0 por concurso
j) Bolsa ou Auxílio de Pesquisa de pós-graduação, conferida por instituições
públicas ou privadas para formação de recursos humanos e fomento à pesquisa,
bem como intercâmbio cultural (máximo de 12,0 pontos): 3,0 por ano
k) Bolsa oficial de iniciação científica (máximo 3,0): 1,0 por ano
l) Prêmios Acadêmicos e/ou Artísticos (máximo 3 pontos): 1,5 por premiação

2) Atividades Docentes/ Profissionais - Máximo 100 pontos (PESO
40%)
a) Experiência no Ensino Superior (graduação) na área do concurso
10,0 pontos por ano completo
(Entre 6 meses e um ano: 4,0)
b) Experiência de Ensino Superior (graduação) fora da área do concurso
5,0 por ano completo
(Entre 6 meses e um ano 1,5)
c) Experiência de Ensino Superior pós-graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado)
Na área do concurso: 12,0 pontos por ano completo
Fora da área do concurso: 6,0 por ano completo
d) Experiência de Ensino Superior pós-graduação lato sensu: 3,0 pontos por disciplina
ministrada com carga horária mínima de 30 horas
(Os itens a, b, c, d são cumulativos, porém a sua somatória será considerada até um
Máximo de 60 pontos).
c) Monitoria em nível de 3º grau e/ou Tirocínio Docente Orientado em curso de
Mestrado ou Doutorado (máximo 6 pontos): 2,0 por ano

d) Experiência em atividades profissionais não-docentes na área do concurso (Máximo
30 pontos): 6,0 pontos por ano
e) Orientação de trabalhos acadêmicos
1)Trabalho de Conclusão de Curso TCC (1,0 ponto por projeto);
2) Iniciação Científica (1,5 por ano e por projeto orientado)
3) Pós-graduação (3,0 pontos por projeto de Mestrado) (5,0 pontos por projeto de
doutorado )
( Máximo de 20 pontos na somatória de 1, 2 e 3 no item e)
f) Participação em Bancas
1) de TCC: 1,0 2) de Mestrado: 2,0 3) de Doutorado: 4,0 4) de concurso docente: 3,0
(Máximo de 15 pontos na somatória de 1, 2, 3 e 4 no item f)
g) Coordenação de Grupo de Pesquisa acadêmica realizada em instituição de ensino ou
pesquisa de nível superior (máximo de 20 pontos): 5,0 por ano de Coordenação
h) Participação em Pesquisa Acadêmica realizada em instituição de ensino superior
(Máximo de 15,0): 3,0 por ano de pesquisa
i) Estágio profissional na área do concurso (máximo 10,0 pontos): 2,0 por ano
g) Coordenação ou organização de Extensão (máximo de 20 pontos): 4,0 por projeto
h) Experiência em cargos de Direção e Administração Acadêmica – Chefia de
Departamentos, Colegiados, etc (máximo de 12 pontos): 4,0 pontos por ano.

3) Atividades Técnico-Científicas – Máximo de 100 pontos (PESO
40%) Consideradas somente as atividades dos últimos 05 anos
a) Artigo em periódico nacional com ISSN (máximo de 36 pontos): 4,0 por
artigo
b) Artigo em periódico internacional com ISSN (máximo 40 pontos): 5,0
por artigo
c) Capitulo de livro em coletânea nacional com ISSN (máximo de 25
pontos): 3,5 por capitulo
d) Capitulo de livro em coletânea internacional com ISSN (máximo 40
pontos): 4,5 por capítulo
e) Organização de coletânea com ISSN (máximo 40 pontos) : 7,0 por
coletânea
f) Livro autoral com ISSN (máximo 40 pontos): 10,0 por livro
g) Apresentação de trabalhos em eventos nacionais (máximo de 20 pontos):
2,5 por trabalho

h) Apresentação de trabalhos em eventos internacionais (máximo 25
pontos): 3,0 por trabalho
i) Participação em conselhos editoriais de periódicos acadêmicos com
ISSN (máximo 12 pontos): 4,0 por periódico
j) Outras atividades técnico-científicas (máximo 15 pontos), tais como:
organização de evento científico-acadêmico; consultorias técnicas;
patentes; palestras e conferências na área; criação de produtos na área;
criação e manutenção de blog ou home-page; etc: 1,5 por atividade.

Observações:
O Barema elaborado pela Congregação da Unidade deverá estar disponível para
conhecimento dos candidatos na instalação da comissão julgadora (Conforme Edital do
Concurso)
Para as atividades Técnico-Científicas serão consideradas as atividades dos últimos 5
(cinco) anos.
Por “área do concurso” entenda-se a área específica do concurso (por exemplo:
“Jornalismo Impresso”; “Semiótica”; “Políticas Culturais”, etc) e não as grandes Áreas
(Comunicação/Produção Cultural/Publicidade/Jornalismo, etc.)
Nenhuma titulação/atividade poderá ser computada mais de uma vez.
A prova de títulos será de no máximo 100(cem) pontos obtidos pela Média Ponderada,
conforme fórmula abaixo:
Prova de títulos:
Titulação Acadêmica x 20 + atividade Docente x 40 + Atividades Científicas x 40
100

Salvador-BA, 01 de março de 2011
Maurício Nogueira Tavares
Diretor em Exercício

