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INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013 
 
 

Define normas para a realização de 
Concurso do Magistério Superior, no 
âmbito do IMS, complementares ao 
disposto na Resolução 03/2013 – 
CONSUNI. 

 
 

A Congregação do Instituto Multidisciplinar em Saúde, da Universidade Federal da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando  o disposto na Resolução 03/2013 
– CONSUNI, que dispõe sobre o ingresso na Carreira do Magistério Superior e no 
Cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  O ingresso na Carreira do Magistério Superior, nos quadros do IMS, tem como 
requisito o título de Doutor na área do concurso. 
 
§ 1º O título de Doutor poderá ser substituído pelo título de Mestre, quando se tratar de 
área do conhecimento com carência de detentores da titulação acadêmica de Doutor. 
 
§ 2º Para concursos nos quais a exigência for a titulação de Mestre, o colegiado do 
curso será consultado, devendo enviar à Congregação uma exposição de motivos, que 
apresente as justificativas para a não exigência do título de Doutor. 
 
§ 3º A Congregação analisará a solicitação e, por maioria simples, deliberará sobre o 
pedido. 
 
§ 4º Será possível a participação de docentes e/ou ex-docentes pertencentes à carreira de 
magistério diferente do Magistério Superior, nas bancas examinadoras, quando houver 
equivalência da titulação, mediante justificativa do Colegiado de Curso e aprovação da 
Congregação. 
 
 
Art. 2º A duração máxima da prova escrita será de 5 (cinco) horas, incluindo o tempo 
para consulta bibliográfica, que será de 1 (uma) hora. 
 
§ 1º A consulta só poderá ser realizada em material impresso. 
 
§ 2º As anotações/rascunho feitos durante o tempo de consulta bibliográfica não 
poderão ser utilizados para a continuidade da prova. 
 



 
Art. 3º A divulgação do resultado da prova escrita será pública, na qual será indicada a 
condição de classificado ou não classificado para a etapa subsequente. 
 
Parágrafo único. Após a divulgação do resultado da prova escrita, o(os) candidato(os) 
não classificado(os) para a etapa subsequente, caso desejem, poderão realizar a leitura 
dos pareceres, em local indicado pela Direção do IMS. 
 
Art. 4º Nos julgamentos das provas escrita, didática, memorial e título,  cada membro 
da Banca Examinadora atribuirá sua nota, considerando-se os baremas apresentados a 
seguir: 
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BAREMA 
Concurso Público para Docente do Magistério Superior  

(Professor Assistente A) 
TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS* 

 
Nome do Candidato:____________________________________________________________ 
Edital: _______________________________________________________________________ 
Área do Conhecimento: ________________________________________________________ 
 

1. 
TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO  
 PÓS-GRADUAÇÂO (pontuação máxima = 35) 

Valor Unitário Obtido 

 Doutorado concluído 35  

 Doutorado com créditos concluídos 30  

 Mestrado acadêmico concluído 25  

 Mestrado acadêmico com créditos concluídos 20  

 Mestrado profissionalizante concluído 15  

 Mestrado profissionalizante com créditos concluídos 10  

 Especialização (carga horária mínima de 360h) concluída 10  

 Aprimoramento profissional / Residência concluída (mínimo 1ano com 40h semanais) 5  

 TOTAL PARCIAL  
    

2. 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU ARTÍSTICAS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO 
CONCURSO (pontuação máxima = 25) 

Valor Unitário Obtido 

 Livro publicado (autoria) 5,0  

 Livro (organização ou coordenação) 3,0  

 Livro (tradução) 2,0  

 Capítulo de livro (autoria) 2,5  

 Nota técnica em jornais ou revistas 0,7  

 
Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em periódico indexado (últimos 5 
anos) 

3,0  

 
Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em periódico não indexado 
(últimos 5 anos) 

1,5  

 Obra premiada  1,0  

 Conferência ou palestra em congresso, simpósio, seminário ou outros eventos científicos 1,0  

 Publicação em congresso, simpósio ou seminário nos anais do evento (últimos cinco anos) 0,2  

 Apresentação oral de trabalhos em congresso, simpósio ou seminário (últimos cinco anos) 0,5  

 Revisor científico em periódico ou em congresso 1,5  

 Membro de corpo editorial de periódicos indexados (cada ano) 3,0  

 Bolsa de pesquisador concedida por órgão governamental ou não governamental (cada ano) 1,0  

 Bolsa de Pós-Doutorado concedida por órgão governamental ou não governamental (cada ano) 1,5  

 Criação de software ou similar (com registro) 5,0  

 Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 3,0  

 Exposição ou direção (artística) na área específica 0,5  

 Iniciação científica (cada ano) 1,0  

 Bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico (cada ano) 1,0  

 
Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento por órgão de fomento (últimos cinco 
anos e por projeto) 

3,0  

 
Coordenação de projeto de pesquisa, com registro e sem financiamento (últimos cinco anos e 
por projeto) 

2,0  

 Participação como pesquisadora em projetos de pesquisa (últimos cinco anos e por projeto) 1,0  

 TOTAL PARCIAL  



    

3. 
ATIVIDADES DIDÁTICAS NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO (pontuação 
máxima = 25) 

Valor Unitário Obtido 

 Ensino superior (por disciplina/por semestre) 5,0  

 Ensino fundamental e/ou médio (por ano) 1,0  

 Orientação em tese de doutorado (por tese) 6,0  

 Orientação em dissertação de mestrado (por dissertação) 4,0  

 Orientação em monografia “lato sensu” (por monografia) 2,0  

 Orientação em monografia final do curso de graduação (por orientação) 2,0  

 
Orientação em Iniciação Científica com registro em órgão governamental ou institucional(por 
aluno / ano). 

2,0  

 Orientação em monitoria (por aluno / semestre) 0,5  

 Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a 200 horas 3,0  

 Colaboração em ação de extensão, superior a 200 horas 2,0  

 Coordenação de ação de extensão, inferior a 200 horas 1,0  

 Colaboração em ações de extensão, inferior a 200 horas 0,5  

 Participação em banca examinadora de concurso público Magistério Superior (por banca) 3,0  

 Participação em banca examinadora de seleção de docente (por banca) 2,0  

 Participação em banca de defesa de mestrado e doutorado (por banca) 2,0  

 Participação em banca examinadora de seleção de monitor (por banca) 0,5  

 
Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de curso e especialização (por 
banca) 

1,0  

 Participação em banca examinadora de seleção de mestrado e doutorado (por banca) 1,5  

 Ministrante de curso de extensão ou capacitação profissional mínimo de 20 horas 1,0  

 Monitoria (por semestre) 0,5  

 TOTAL PARCIAL  
    

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS (pontuação máxima = 15) Valor Unitário Obtido 

 Estágio não obrigatório na área específica (superior a 340 horas) 3,0  

 Estágio não obrigatório na área específica ( de 120 horas a 340 horas) 1,5  

 Estágio não obrigatório na área correlata (superior a 340 horas) 1,0  

 Estágio não obrigatório na área correlata (de 120 horas a 340 horas) 0,5  

 Aprovação em concurso público na área educacional em nível superior 3,0  

 Aprovação em concurso público na área não educacional 1,5  

 Aprovação em concurso público na área educacional em outros níveis 1,0  

 Aprovação em seleção pública na área educacional em nível superior 1,0  

 Aprovação em seleção pública na área não educacional 0,5  

 
Participação em cursos com menos de 20 horas (últimos 5 anos) na área do concurso ou 
correlata 

0,3  

 Participação em cursos de 20 a 39 horas (últimos 5 anos) na área do concurso ou correlata 0,5  

 Participação em cursos de 40 a 120 horas (últimos 5 anos) na área do concurso ou correlata 0,8  

 
Participação em cursos com mais de 120 horas (últimos 5 anos) na área do concurso ou 
correlata 

1,0  

 Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios e encontros (últimos 5 anos) 0,1  

 Consultoria ou assessoria 3,0  

 Exercício profissional na área (cada ano) 2,0  

 Membro efetivo de órgãos acadêmicos, profissionais e científicos (por ano) 0,5  

 Cargo de administração em instituições de ensino superior (por semestre) 3,0  

 Preceptoria (por semestre) 0,5  

 TOTAL PARCIAL  

 
 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (máximo de 100 pontos) 
 

 

 NOTA FINAL **  
  

 

 
 

*Barema aprovado na 109ª Sessão Extraordinária  da Congregação, ocorrida em 14/10/2013. 
**Converter pontuação obtida para escala de 10, com no máximo duas casas decimais. 
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BAREMA 
Concurso Público para Docente do Magistério Superior  

(Professor Adjunto A) 
TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS* 

 
Nome do Candidato:____________________________________________________________ 
Edital: _______________________________________________________________________ 
Área do Conhecimento: ________________________________________________________ 
 

1. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS (pontuação máxima = 35) Valor Unitário Obtido 
 Doutorado na área do concurso 35,0  

 Doutorado em área afins 30,0  

 Doutorado não concluído e créditos concluídos na área do concurso 25,0  

 Doutorado não concluído e créditos concluídos em áreas afins 20,0  

 Pós-doutorado em andamento 2,0  

 Pós-doutorado concluído 5,0  

 TOTAL PARCIAL  
    

2. ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU ARTÍSTICAS nos últimos 5 anos (pontuação máxima = 30) Valor Unitário Obtido 
 Livro publicado na área (autoria) 5,0  

 Livro publicado em área correlata (autoria) 3,0  

 Livro (organização ou coordenação) 3,0  

 Livro (tradução) 2,0  

 Capítulo de livro na área (autoria) 2,5  

 Capítulo de livro em área correlata (autoria) 1,5  

 Publicação em periódicos e boletins institucionais 0,5  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial e indexação nacional/internacional QUALIS A e B 

5,0  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial e indexação nacional/internacional demais QUALIS 

2,5  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial 

1,0  

 Prêmio obtido por mérito acadêmico/científico ou profissional 1,0  

 Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário 2,0  

 Trabalho completo publicado em anais de congresso científico 1,0  

 Resumo publicado em anais de congresso científico 0,2  

 Apresentação oral em congressos 1,0  

 Revisor científico em periódico ou em congresso (cada ano) 1,0  

 Membro de corpo editorial de periódicos indexados (cada ano)  3,0  

 
Bolsa de produtividade em pesquisa concedida por agência de fomento pública (por bolsa/por 
ano) 

2,0  

 Criação de software ou similar (com registro) 3,0  

 Patentes relativas a produtos, materiais ou processos (por produto) 5,0  

 Exposição ou direção (artística) na área específica 0,5  

 Exposição ou direção (artística) em outra área 0,1  

 Coordenação de Pesquisa com financiamento de instituições de fomento (por projeto) 5,0  

 Coordenação de Pesquisa sem financiamento de instituições de fomento (por projeto) 3,0  



 Participação como docente em Projeto de Pesquisa (por projeto) 2,0  

 Coordenação de Projeto de Extensão com financiamento de instituições de fomento (por projeto) 5,0  

 Coordenação de Projeto de Extensão sem financiamento de instituições de fomento (por projeto) 3,0  

 Participação como docente em Projeto de Extensão (por projeto) 2,0  

 TOTAL PARCIAL  

 
 
 
 

  

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS (pontuação máxima = 25) Valor Unitário Obtido 
 Ensino superior na área (por disciplina/por semestre) 2,0  

 Ensino superior em áreas afins (por disciplina/por semestre) 1,0  

 Orientação em tese de doutorado (por tese) 6,0  

 Orientação em dissertação de mestrado (por dissertação) 4,0  

 Orientação em monografia “lato sensu” (por monografia) 1,5  

 Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (por TCC) 1,0  

 Orientação em Iniciação Científica (por aluno / por ano) 2,0  

 Orientação em monitoria (por aluno / semestre) 0,5  

 Participação em banca examinadora de processo simplificado para seleção de docente 2,0  

 Participação em banca examinadora de concurso para docente 3,0  

 Participação em banca de defesa de mestrado e doutorado 3,0  

 
Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de curso, especialização e 
qualificação ou seleção de mestrado e doutorado 

1,0  

 Curso de extensão (docência) mínimo de 20 horas 1,0  

 TOTAL PARCIAL  

    

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS (pontuação máxima = 10) Valor Unitário Obtido 
 Estágio/ aperfeiçoamento na área ou áreas afins (após conclusão da graduação) 2,0  

 Residência profissional na área ou áreas afins 3,0  

 Aprovação em concurso público em ensino superior 2,0  

 Aprovação em concurso público na área profissional  1,5  

 Aprovação em processo simplificado de seleção em ensino superior 1,0  

 Aprovação em processo simplificado de seleção na área profissional  0,5  

 Participação em cursos com menos de 20 horas (últimos 5 anos) 0,5  

 Participação em cursos com mais de 20 horas (últimos 5 anos) 1,0  

 Participação em congressos, seminários, simpósios e encontros (últimos 5 anos) 0,1  

 Consultoria ou assessoria (cada) 2,0  

 Exercício profissional na área específica (cada ano) 2,0  

 Exercício profissional na área correlata (cada ano) 1,0  

 Cargo de administração em instituições de ensino superior (por mandato) 3,0  

 TOTAL PARCIAL  

 
 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (máximo de 100 pontos) 
 

 

 NOTA FINAL **  
*Barema aprovado na 109ª Sessão Extraordinária  da Congregação, ocorrida em 14/10/2013. 
**Converter pontuação obtida para escala de 10, com no máximo duas casas decimais. 
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  AVALIAÇÃO DO MEMORIAL*  
 
Nome do Candidato:____________________________________________________________            Edital: ______________________________________ 
 
Área do Conhecimento: ________________________________________________________ 

 
*Barema aprovado na 109ª Sessão Extraordinária  da Congregação, ocorrida em 14/10/2013. 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA Examinador 1 Examinador 2 Examinador 3 
TEXTO    
Relevância da vida acadêmica e profissional 1,0    

Capacidade de argumentação das ideias 1,0    

Descrição da trajetória profissional e relação com 
a área do concurso 

1,0    

Domínio e atualização na área do concurso 1,0    

Descrição de perspectivas de trabalho 1,0    

ARGUIÇÃO    

Clareza na apresentação e capacidade de síntese 1,0    

Capacidade argumentativa 1,0    

Perspectivas de atuação na instituição 1,5    

Capacidade de liderança universitária 1,0    

Adequação ao tempo proposto 0,5    

TOTAL 10,0    
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AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA* 
 

Nome do Candidato:____________________________________________________________            Edital: ______________________________________ 
 
Área do Conhecimento: ________________________________________________________            Ponto número: _______________________________ 

 

 
*Barema aprovado na 109ª Sessão Extraordinária  da Congregação, ocorrida em 14/10/2013. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA Examinador 1 Examinador 2 Examinador 3 
Clareza e objetividade na redação 1,0    

Capacidade analítica e crítica no 
desenvolvimento do tema 

2,0    

Coerência textual 1,0    

Linguagem técnica e capacidade de expressão 
de acordo com o padrão da escrita acadêmica  

2,0    

Domínio sobre o conteúdo abordado 4,0    

TOTAL 10,0    
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AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA* 

 
 

Nome do Candidato:____________________________________________________________            Edital: ______________________________________ 
 
Área do Conhecimento: ________________________________________________________            Ponto número: _______________________________ 

 
*Barema aprovado na 109ª Sessão Extraordinária  da Congregação, ocorrida em 14/10/2013. 
 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA Examinador 1 Examinador 2 Examinador 3 
Domínio sobre do conteúdo abordado 3,0    

Desempenho didático 1,5    

Utilização adequada do tempo 1,0    

Coerência entre os objetivos previstos no plano 
e os conteúdos desenvolvidos 

1,0    

Qualidade do material utilizado para a aula 1,0    

Postura e comunicação 1,0    

Clareza e objetividade na apresentação 1,0    

Domínio dos recursos utilizados para exposição 0,5    

TOTAL 10,0    



 
 


