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TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS
1.

2.

3.

TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO - PÓSGRADUAÇÃO (pontuação máxima = 25)
Doutorado concluído
Doutorado em curso (créditos concluídos)
Mestrado acadêmico concluído
Mestrado acadêmico com créditos concluídos
Mestrado profissionalizante concluído
Mestrado profissionalizante com créditos concluídos
Especialização concluída (carga horária mínima de 360 horas)
Aprimoramento profissional / Residência concluída (mínimo 1ano com 40h semanais)
Graduação
TOTAL PARCIAL
ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU ARTÍSTICAS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO
CONCURSO (pontuação máxima = 15)
Livro publicado (autoria)
Livro (organização ou coordenação)
Livro (tradução)
Capítulo de livro (autoria)
Nota técnica em jornais ou revistas
Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em periódico indexado (últimos 5
anos)
Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em periódico não indexado
(últimos 5 anos)
Obra premiada
Conferência ou palestra em congresso, simpósio, seminário ou outros eventos científicos
Publicação em congresso, simpósio ou seminário nos anais do evento (últimos cinco anos)
Revisor científico em periódico ou em congresso
Membro de corpo editorial de periódicos indexados (cada ano)
Bolsa de mestrado e/ou doutorado concedida por órgão governamental ou não governamental
(cada ano)
Bolsa de pesquisador concedida por órgão governamental ou não governamental (cada ano)
Bolsa de Pós-Doutorado concedida por órgão governamental ou não governamental (cada ano)
Criação de software ou similar (com registro)
Patentes relativas a produtos, materiais ou processos
Exposição ou direção (artística) na área específica
Iniciação científica (cada ano)
Bolsa de desenvolvimento tecnológico e industrial (cada ano)
TOTAL PARCIAL
ATIVIDADES DIDÁTICAS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO (pontuação
máxima = 35)
Ensino superior na área (por disciplina/por semestre)
Ensino fundamental e/ou médio (por ano)
Orientação em tese de doutorado
Orientação em dissertação de mestrado
Orientação em monografia “lato sensu”
Orientação em monografia final do curso de graduação
Orientação em Iniciação Científica (com registro em órgão governamental ou institucional) ou
monitoria
Orientação em Iniciação Cientifica (sem registro em órgão governamental ou institucional)
Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a 200 horas

Valor Unitário

Obtido

25
15
10
8
8
6
6
5
4

Valor Unitário

Obtido

5
3
2
2,5
0,2
2,5
1
1
1
0,5
1
3
1
1
1,5
5
5
0,5
0,5
0,5

Valor Unitário
5
1
5
3
2
1
1
0,5
3

Obtido

Colaboração em ação de extensão, inferior a 200 horas
Coordenação de ação de extensão, superior a 200 horas
Colaboração em ações de extensão, inferior a 200 horas
Participação em banca examinadora de seleção de docente
Participação em banca de defesa de mestrado e doutorado
Participação em banca examinadora de seleção de monitor
Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de curso, especialização e
qualificação ou seleção de mestrado e doutorado
Ministrante de curso de extensão ou capacitação profissional mínimo de 20 horas
Monitoria (por semestre)
TOTAL PARCIAL
4.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO (pontuação
máxima = 25)
Estágio não obrigatório na área específica (superior a 340 horas)
Estágio não obrigatório na área específica ( de 120 horas a 340 horas)
Estágio não obrigatório na área correlata (superior a 340 horas)
Estágio não obrigatório na área correlata (de 120 horas a 340 horas)
Aprovação em concurso público na área educacional em nível superior
Aprovação em concurso público na área profissional
Aprovação em concurso público na área educacional em outros níveis
Aprovação em seleção pública na área educacional em nível superior
Aprovação em seleção pública na área profissional
Aprovação em seleção pública na área educacional em outros níveis
Participação em cursos com menos de 20 horas (últimos 5 anos)
Participação em cursos de 20 a 39 horas (últimos 5 anos)
Participação em cursos de 40 a 120 horas (últimos 5 anos)
Participação em cursos com mais de 120 horas (últimos 5 anos)
Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios e encontros (últimos 5 anos)
Consultoria ou assessoria (cada)
Exercício profissional na área específica (cada ano)
Cargo de administração em instituições de ensino superior (por semestre)
Preceptoria (cada semestre)
TOTAL PARCIAL
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (máximo de 100 pontos)

2
1
0,5
2
2
0,5
1
1
0,3

Valor Unitário
3
1,5
1
0,5
2,5
2
1
1,5
1
0,5
0,2
0,5
0,7
1,5
0,5
2
4
1,5
1,0

Obtido

