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I. TÍTULOS ACADÊMICOS                 (Máximo= 20%)     CANDIDATO 1  

Descrição 
Pontos/ 

Item 
MC Quantidade Pontuação 

Graduação até 1,5%    

Aperfeiçoamento (carga ≥ 120 horas) até 1%    

Especialização (carga horária  ≥360 horas) 
até 

1,25% 
   

Residência 
até 

1,25% 
   

Mestrado até 3%    

Doutorado até 6%    

Pós-doutorado até 1,5%    

Livre docência até 1,5%    

Bolsa de estudo e/ou pesquisa em pós-graduação, conferida por 

instituições oficiais (ex.: DCR, DTR, PRODOC, etc), exceto bolsa regular 

de especialização, mestrado e doutorado  

até 1,5%    

Bolsa de iniciação científica ou equivalente concedida por instituição 

oficial 

até 

0,25% 
   

Bolsa de produtividade em pesquisa no CNPq/CAPES e outros até 1%    

Monitoria oficial com relatório aprovado por departamento ou unidade 

de ensino 

até 

0,25% 
   

SUBTOTAL 1   

          

II. TÍTULOS DIDÁTICOS                      (MÁXIMO= 30%)         

Descrição 
Pontos/

item 
MC Quantidade Pontuação 

Aprovação em concurso público no magistério superior até 1%    

Anos de docência em IES até 4%    

Anos de docência no ensino médio até 1%    

Coordenação de disciplina de graduação até 1%    

Coordenação de disciplina de pós-graduação até 1%    

Orientação concluída de tese de doutorado até 4%    

Orientação concluída de dissertação de mestrado até 2%    

Orientação concluída de residência, monografia de especialização e TCC até 1%    

Orientação concluída de iniciação científica até 0,5%    

Orientação concluída de estágio supervisionado até 1%    

Orientação em andamento de tese de doutorado até 2%    

Orientação em andamento de dissertação de mestrado até 1%    

Supervisão de pós-doutorado até 1%    

Co-orientação de doutorado até 1,5%    



Co-orientação de mestrado até 1%    

Participação em banca de doutorado até 1,5%    

Participação em banca de mestrado até 1%    

Participação em banca de qualificação de doutorado  até 0,5%    

Participação em banca de qualificação de mestrado até 0,5%    

Participação em banca examinadora de concurso público até 1,5%    

Participação em banca examinadora de defesa de trabalho de conclusão 

de curso de graduação e especialização 
até 0,5%    

Participação em banca examinadora de defesa de residência, estágios 

supervisionados 
até 0,5%    

Participação como membro titular e comissão para avaliação de 

programas de graduação e pós-graduação 
até 0,5%    

Participação em comissão para a seleção de alunos regulares de curso de 

pós-graduação Stricto sensu 

até 

0,25% 
   

Participação em bancas julgadoras de prêmios acadêmicos e científicos 
até 

0,25% 
   

SUBTOTAL 2   

          

III - TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (MÁXIMO = 30%)         

Descrição 
Pontos/ 

item 
MC Quantidade Pontuação 

Representante de área na CAPES ou CNPq (por mandato) até 1%    

Trabalhos publicados (pontuação do sistema Qualis*) até 7%    

Resumos em congresso até 0,5%    

Trabalhos completos e resumos expandidos em congresso até 1,5%    

Proferir palestras, seminários, conferências, participar de mesas 

redondas na área de conhecimento do concurso ou área correlata 
até 1,5%    

Docência em mini-curso ou curso eventual (≥ 12h)  até 2%    

Assessoria Ad doc indexados no Qualis até 1%    

Membro de corpo editorial de periódico indexado no Qualis até 1,5%    

Editor de revista até 2%    

Assessoria a agência de fomento a pesquisa até 1%    

Coordenador de projetos financiados até 3%    

Patentes até 0,5%    

Softwares para sistemas de informação, sem registro de patente 
até 

0,25% 
   

Livro/capítulo de livro técnico-científico 
até 

2,25% 
   

Publicação de tradução de livro/capítulo de livro técnico-científico na 

área objeto do concurso, aprovado por conselho editorial ou com 

registro  

até 1,5%    

Organização de livro, site ou CD-ROM, técnico científico publicado na 

área acadêmica objeto do concurso, aprovado por conselho editorial ou 

com registro  

até 1%    

Coordenação de comissão organizadora de eventos científicos nacionais 

e internacionais 

até 

0,75% 
   

Membro de comissão organizadora de eventos científicos nacionais e 

internacionais 
até 0,5%    

Publicação de material didático e instrucional na área objeto do 

concurso 
até 1%    

Textos técnicos em jornal de notícias, revistas (ex.:Balde branco, DBO, 

etc.) e sítios especializados 

até 

0,25% 
   



SUBTOTAL 3   

       

IV - TÍTULOS ADMINISTRATIVOS           (MÁXIMO = 10%)      

Descrição 
Pontos/ 

item 
MC Quantidade Pontuação 

Cargo de reitor de universidades públicas e privadas até 2,5%    

Cargo de pró-reitor até 1,5%    

Cargo de diretor em instituições públicas ou privadas (IES, ensino médio, 

etc) 
até 1%    

Outros cargos comissionados na universidade (chefia de departamento, 

diretor de órgão suplementar, outros) 

até 

0,75% 
   

Coordenação de graduação até 1%    

Coordenação de programa de pós-graduação Strictu sensu até 1%    

Coordenação de curso de especialização até 0,5%    

Presidente de câmaras e conselhos superiores 
até 

0,75% 
   

Membro de conselhos superiores e da CPPD até 0,5%    

Membro de outros órgãos acadêmicos colegiados 
até 

0,25% 
   

Vice-diretorias, Vice-coordenadorias, etc / Comissões, coordenações 

especiais (fazendas, laboratórios, centros de pesquisa, biotérios) por 

portarias institucionais  

até 

0,25% 
   

SUBTOTAL 4   

          

V - TÍTULOS PROFISSIONAIS                    (MÁXIMO = 10%)         

Descrição 
Pontos/ 

item 
MC Quantidade Pontuação 

Aprovação em concurso público (exceto magistério) até 1%    

Consultoria/ assessorias técnicas até 1,5%    

Exercício profissional não acadêmico até 1,5%    

Participação em grupo de pesquisa/extensão 
até 

0,25% 
   

Prêmios e títulos honoríficos outorgados por sociedade ou colégio de 

especialistas 
até 1%    

Cursos até 40h até 1%    

Cursos acima de 40h até 2%    

Participação em diretoria de conselho profissional, associação 

profissional ou entidade de classe 
até 1,0%    

Associação a órgão acadêmico, científico e/ou profissional até 0,5%    

Aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira reconhecida 

internacionalmente (Toffell, etc.) 

até 

0,25% 
   

SUBTOTAL 5   

Legenda: 
MC: Pontuação máxima obtida entre os candidatos 

* A banca atribuirá valor 3 para artigos publicados indexados Qualis A, valor 1,5 para artigos 

publicados indexados Qualis B, na área do concurso. Para os artigos publicados em áreas correlatas 

a pontuação atribuída será a metade do valor.  
AP: Apoio técnico 

DCR: Desenvolvimento Científico Regional 

DTR: Desenvolvimento Tecnológico Regional 

IT: Inovação Tecnológica 

PRODOC: Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém Doutores. 

 



 

Observação:  

• A pontuação de cada subitem para a prova de títulos em áreas correlatas corresponderá a metade da 

área objeto no edital do concurso. 

 

FÓRMULAS DA PROVA DE TÍTULOS 
(A serem aplicadas no cálculo das notas parciais da prova de títulos) 

 

1. "ota máxima do subitem nas categorias 
O valor máximo de cada subitem será o maior valor obtido entre os candidatos por subitem. 

 

2. "ota do candidato por subitem 
A nota atribuída ao candidato será a pontuação adquirida. 

 

3. "ota para cada subitem 
A nota atribuída por candidato (por exemplo, α=10) será calculada com proporcionalidade à 

nota maior obtida entre os candidatos (por exemplo, β=20). 

Assim, 10/20 = α/β 

 

4. "ota dos Títulos Acadêmicos 
A nota final desta categoria por candidato será obtida pelo somatório dos valores 

encontrados nos seus respectivos subitens. 

 

5. "ota dos Títulos Científicos, Artísticos e Literários 
A nota final desta categoria por candidato será obtida pelo somatório dos valores 

encontrados nos seus respectivos subitens. 

 

6. "ota dos Títulos Didáticos 
A nota final desta categoria por candidato será obtida pelo somatório dos valores 

encontrados nos seus respectivos subitens. 

 

7. "ota dos Títulos Administrativos 
A nota final desta categoria por candidato será obtida pelo somatório dos valores 

encontrados nos seus respectivos subitens. 

 

8. "ota dos Títulos Profissionais 
A nota final desta categoria por candidato será obtida pelo somatório dos valores 

encontrados nos seus respectivos subitens. 

 

9. "ota final da prova de títulos 
A nota final da prova de títulos será obtida pelo somatório das porcentagens obtidas das 

categorias. 

 

10. Quadro com cálculo da nota final da prova de títulos 
Categorias Porcentagens parciais 
I.  Títulos Acadêmicos  

II.Títulos Didáticos  

III. Títulos Científicos, Artísticos e Literários  

IV. Títulos Administrativos  

V. Títulos Profissionais  

"OTA FI"AL DA PROVA DE TÍTULOS  
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AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 
(A nota final da avaliação didática será obtida pelo somatório dos itens representados pelas 

letras A, B, C e D) 
 

A) DOMÍ"IO DO ASSU"TO                                                             (valor: 0 – 4,0 pontos): 

 1.   Profundidade:  

1.1. Conhecimento e compreensão de conceitos e princípios do tema exposto;   

1.2.  Aplicação de conceitos e princípios;   

1.3. Apresentação de habilidades de análise e síntese;   

2. Relação do tema da aula com a unidade: 

2.1.  Relação do tema da aula com o todo da unidade de conteúdo do qual faz parte;   

3. Atualização:  

3.1.  Situa o conteúdo no contexto no qual foi produzida a sua relação com o conhecimento 

atual; 

  

3.2.  Utilização correta da terminologia científica;   

3.3.  Adequação da bibliografia ao tema abordado;   

B) CAPACIDADE DE COMU"ICAÇÃO                                      (valor: 0 – 3,0 pontos):  

1. Utilização de uma tese ou conceituação inicial;   

2. Desenvolvimento do tema com base em fundamentos teóricos e/ou teórico-prático;   

3. Apresentação de argumentos convergentes e divergentes;   

4. Elaboração de conclusões;   

5. Comunicação clara e correta;   

C) ORGA"IZAÇÃO DO PE"SAME"TO E DE PLA"EJAME"TO (valor: 0 – 2,0 pontos):  

1. Exposição do conteúdo baseado nos itens e na seqüência estabelecida no plano;   

2. Abordagem do tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano;   

D) APRESE"TAÇÃO DA AULA                                                       (valor: 0 – 1,0 ponto):  

1. Utilização dos recursos como meio auxiliar na abordagem do conteúdo;   

2. Utilização de recursos como forma de facilitar a compreensão do tema conteúdo 

abordado 

  

Total  
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PROVA DE DEFESA DE MEMORIAL DE TÍTULOS 
(A nota final da defesa de memorial de títulos será obtida pelo somatório dos itens 

numerados de 1 a 3.) 

 

1. Apresentação Oral                                                                            (valor: 0 – 3,0 
pontos) 

  

2. Art. 164 – Resolução 01/97 UFBA: Quanto à estrutura, o Memorial de Títulos 
deverá, de forma discursiva e circunstanciada, conter:                                      (valor: 
0 – 3,0 pontos) 

  

a) A descrição e análise, em perspectiva histórica, da produção científica, das atividades 

didáticas, de formação e de orientação na área do concurso e em áreas correlatas; 
  

b) A descrição de outras atividades relacionadas às áreas de conhecimento em exame;   

c) As perspectivas de trabalho e as prováveis contribuições dele resultantes;   

3. Art. 165 – Resolução 01/97 UFBA: "o julgamento do Memorial, os examinadores 
pesarão, levando em conta o cargo visado:                                                       (valor: 0 
– 4,0 pontos) 

  

a) A relevância da vida acadêmica do candidato e sua dedicação a essa atividade;   

b) A coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica;     

c) O domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso;   

d) A capacidade de liderança universitária do candidato.   

Total   
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QUADRO DE PESOS DAS PROVAS DO CO"CURSO 
 
 

PROVAPROVAPROVAPROVA    
ESCRITAESCRITAESCRITAESCRITA    

TEÓRICO/TEÓRICO/TEÓRICO/TEÓRICO/    
PRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICA    

PROVAPROVAPROVAPROVA    
DIDÁTICADIDÁTICADIDÁTICADIDÁTICA    

PROVA PROVA PROVA PROVA     
DE TÍTULOSDE TÍTULOSDE TÍTULOSDE TÍTULOS    

PROVAPROVAPROVAPROVA    
DEFESA DE DEFESA DE DEFESA DE DEFESA DE 
MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIALLLL    

MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA     
PONDERADAPONDERADAPONDERADAPONDERADA    

CANDIDATOSCANDIDATOSCANDIDATOSCANDIDATOS    

    
(Peso 3)(Peso 3)(Peso 3)(Peso 3)    

(Peso 3)(Peso 3)(Peso 3)(Peso 3)    (Peso 2)(Peso 2)(Peso 2)(Peso 2)    (Peso 2)(Peso 2)(Peso 2)(Peso 2)    
(PE x 0,3)+(PD x 0,3)(PE x 0,3)+(PD x 0,3)(PE x 0,3)+(PD x 0,3)(PE x 0,3)+(PD x 0,3)++++    
(PT x 0,2)(PT x 0,2)(PT x 0,2)(PT x 0,2)++++(DMx0,2)(DMx0,2)(DMx0,2)(DMx0,2)    

                                      

           

           

           

           

 
 


