
 

 

 
BAREMA DA PROVA DE TÍTULOS EDITAL 01/2013 

 

Matéria: _______________________________________________________ 

Candidato:_____________________________________________________ 

Data:____________________________________________ 

 

ITEM PONTOS 
Nº Especificação Valor 

Unitário 
Quantidad
e 

SUBTOTAL 
(Valor 
Unitário x 
Quantidade) 

1.  TÍTULOS ACADÊMICOS (15) (15) limite 
máximo 

  

 Pós-doutorado em Serviço Social ou áreas 
afins (concluído) 

2   

 Doutorado em Serviço Social 10   

 Doutorado em áreas afins 3   

2. TÍTULOS CIENTÍFICOS (30) limite 
máximo 

  

2.1 Livro* 
 

(10) 
Limite 
máximo 

  

 Livro 
científico autoral (resultado de 
desenvolvimento de projeto de pesquisa n 
na área) 

4   

 Livro organizado (coletânea) 3   

 Livro didático ou de referência 3   

 Capítulos de livro 2   

2.2. Artigos (15) 
Limite 
máximo 

  

 Artigos em periódicos - Qualis A1 ou A2 4   

 Artigos em periódicos – Qualis B1 ou B2 2   

 Artigos em periódico - Qualis B3 ou menor 
classificação 

1   

2.3. Trabalhos publicados (5) 
Limite 
máximo 

  

 Artigos ou ensaios em revistas não indexadas, 
jornais e magazines 
 

0,5   

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 
Colegiado do Curso de Serviço Social 

 



 Trabalhos completos publicados em ANAIS de 
evento científico 
internacional ou nacional 

1,5   

 Trabalhos completos publicados em ANAIS de 
evento científico regional 

1   

 Resumo publicado em anais de evento 
científico internacional ou nacional 

0,5   

 Resumo publicado em anais de evento 
cientifico regional 

0,2   

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS (35) 
Limite 
máximo 

  

3.1. Docência Ensino Superior (15) 
Limite 
máximo 

  

 Ensino em Pós-graduação Strictu Sensu na 
área de Serviço Social ou 
áreas afins 

3 por 
semestre 
 

  

 Ensino em graduação na área de Serviço 
Social ou áreas afins 

3 por 
semestre 
 

  

 Orientação Mestrado 3 por 
orientação 
concluída 

  

 Orientação Doutorado 5 por 
orientação 
concluída 

  

 Orientação PIBIC 2 por 
semestre 
por 
bolsista 

  

 Orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso (Pós - Graduação Latu 
Sensu) 

1 por 
trabalho 
concluído 

  

 Orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso no ensino superior 
(Graduação) 

0,5 por 
trabalho 
concluído 

  

3.2. Atuação em projetos de pesquisa e 
extensão 

(11) 
Limite 
máximo 

  

 Bolsas oficiais (conferidas por instituições de 
fomento):de estudo,de pesquisa e de 
intercâmbio cultural de alto nível 

2   

 Coordenação de Pesquisa com financiamento 
de instituições de fomento 
(em andamento) 

2   

 Docência em curso de extensão 0,5 por 
semestre 

  

 Coordenação de atividade de pesquisa e /ou 
extensão 

0,5 por 
semestre 

  



  

3.3. Aprovação em concurso público (4) 
Limite 
máximo 

  

 Aprovação em concurso público na área 
educacional, nível superior 

1   

 Aprovação em concurso público na área 
profissional 

1   

 Aprovação em seleção pública na área 
educacional, nível superior 

1   

3.4. Participação em Banca Examinadora (3) 
Limite 
máximo 

  

 Participação em banca examinadora – 
Magistério Superior (seleção) 

1   

 Banca de Doutorado 1   

 Banca de Mestrado 0,5   

 Banca de Especialização 0,2   

 Banca de Graduação ( TCCs) 0,1   

3.5. Palestras, conferências proferidas e cursos 
ministrados na área 
profissional 

(2) 
Limite 
máximo 

  

 Comunicação de pesquisa na área do 
concurso (oral, pôster ou painel) 
em eventos científicos de âmbito nacional ou 
internacional 

1   

 Comunicação de pesquisa na área do 
concurso (oral, pôster ou painel) 
em eventos científicos de âmbito regional 

1   

*No caso de livros, serão aceitos apenas os que passaram pelo crivo de uma comissão editorial 
e que foram publicados por editoras reconhecidas no âmbito acadêmico. 
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