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BAREMA PARA A PROVA DE TÍTULOS*
(ADJUNTO A, ASSISTENTE A)
Área de conhecimento: ____________________________________________________________
Candidato(a): _____________________________________________________________________
Avaliadores(as): __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

I. TÍTULOS ACADÊMICOS

Pontuação para
cada título

Pontuação
máxima

Máximo 40

Doutorado ou grau equivalente

30

30

Mestrado ou grau equivalente

20

20

Graduação ou grau equivalente

10

10
Total:
Obs.: máximo
de 40 pontos

Pontuação para
cada título

II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU DIDÁTICA

Livro de conteúdo científico

Na
área
conhecimento
concurso

de
do

1 por livro

Em área correlata
Livro de conteúdo literário
Livro didático ou Manual de orientação
profissional

1 por livro
Na
área
conhecimento
concurso

de
do

Em área correlata

Capítulo de livro

Na
área
conhecimento
concurso

2,5 por livro
1 por livro

de
do

Em área correlata:

2 por capítulo
0,7 por capítulo

Organização de livro ou periódicos

Artigo de natureza científica ou técnica
publicado em revistas internacionais
indexadas

4 por livro

2 por atividade
Na
área
conhecimento
concurso
Em área correlata

de
do

2,5 por artigo

1 por artigo

Máximo 20
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Artigo de natureza científica ou técnica
publicado
em
revistas
nacionais
indexadas

Na
área
conhecimento
concurso

de
do

Em área correlata

1,5 por artigo
0,5 por artigo

Trabalho completo publicado em Anais
de congressos internacionais ou
similares

1,5 por artigo

Trabalho completo publicado em Anais
de congressos nacionais ou similares

1 por artigo

Tradução de livro

2 por livro

Tradução de capítulo de livro

0,5 por capítulo

Prefácio, Posfácio, Resenhas, Verbetes
ou similares

1,5 por atividade

Resumo publicado em Anais de
congressos internacionais ou similares
(não
cumulativo
com
Trabalho
Completo
publicado
ou
com
Comunicação Oral)

0,4 por resumo

Resumo publicado em Anais de
congressos nacionais ou similares (não
cumulativo com Trabalho Completo
publicado ou com Comunicação Oral)

0,2 por resumo

Conferência, palestra e participação em
mesa- redonda

Na
área
conhecimento
concurso

de
do

Em área correlata
Comunicação
congressos
similares

1 por atividade
0,5 por atividade

oral de trabalho em
internacionais
e/ou

0,7 por
apresentação

Comunicação oral de trabalho em
congressos nacionais e/ou similares

0,5 por
apresentação

Trabalhos artísticos

0,5 por trabalho
Total:
Obs.: máximo
de 20 pontos

Pontuação para
cada título

III. ATIVIDADES DIDÁTICAS
Ensino superior na área de
conhecimento do concurso

Atividades de ensino

Ensino superior
correlata

em

área

1 por semestre
0,5 por semestre

Ensino na educação básica em
disciplina da área do concurso

1 por ano

Cursos de curta duração na
área do concurso (mínimo 06

0,3 por atividade

Máximo 20
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horas)

Orientações concluídas

Doutorado

3 por orientação

Mestrado

2 por orientação

Iniciação Científica

1 por orientação

Especialização

1 por orientação

Trabalho de
Graduação

Conclusão

de

0,5 por
orientação

Coorientação de Doutorado ou
Mestrado

0,5 por
orientação

Monitoria

0,5 por
orientação
Total:
Obs.: máximo
de 20 pontos

Pontuação para
cada título

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Direção de unidade ou de
instituição de ensino superior

6 pontos por
cada período de
4 anos

Chefia ou direção de colegiado,
departamento ou similar

2 pontos por
cada período de
2 anos

Atividades de direção

2 por cada
período de 2
anos

Participação em Conselhos
Superiores de IES ou similares
Consultoria ad hoc
Representação
colegiados

em

Máximo 10

0,5 por atividade
órgãos

0,5 por dois anos
Total:
Obs.: máximo
de 10 pontos

V. OUTRAS
ACADÊMICAS

ATIVIDADES

PROFISSIONAIS

E

(OU)

Pontuação para
cada título

Pesquisas, atividades de extensão e
estágios que excedam os requisitos de
Graduação

3 por atividade

9

Bolsas de estudo e de pesquisa, em
nível de pós-graduação, conferidas por
instituições de formação de recursos
humanos e de fomento à pesquisa, bem
como de intercâmbio cultural

1 por bolsa

4

Monitoria e bolsas oficiais de graduação

0,5 por atividade

1

Participação em cursos de formação na

0,2 por curso

1

Máximo 10
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área de conhecimento do concurso com
verificação formal de aprendizagem e de
frequência

Assessoramento

Participação
em
banca
examinadora
de Concurso Público
de Provas e Títulos

1 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de Seleção Pública de
Provas e Títulos

0,5 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de Tese de Doutorado

2 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de Dissertação de
Mestrado

1,5 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de
Exame
de
Qualificação
de
Doutorado

1 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de Monografia de
Especialização ou em
seleção
para
Programa de PósGraduação

0,5 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de
Trabalho
de
Conclusão de Curso

0,5 por
participação

Participação
em
banca
examinadora
de
concursos
e
seleções diversos na
área de conhecimento
do concurso

0,5 por
participação

Membro de órgão acadêmico, científico
(corpo editorial) ou profissional

0,3 por órgão

Chefia ou direção de órgão acadêmico,
científico ou profissional

2 para cada
período de 2
anos

Organização de Eventos Acadêmicos
Participação em congressos ou
similares como ouvinte

1 por atividade
0,1 por
participação
Total:
Obs.: máximo
de 10 pontos
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I. Títulos acadêmicos

/40

II. Produções científicas, literárias ou didáticas

/20

III. Atividades didáticas

/20

IV. Atividades Administrativas

/10

V. Outras atividades profissionais e (ou) acadêmicas

/10
Total

*Aprovado pela Congregação de Letras em reunião realizada em 12 de março de 2015.

Salvador, ___ de ________________ de 2015.
_____________________________________________
Presidente (assinatura)
_____________________________________________
Avaliador externo (assinatura)
____________________________________________
Avaliador externo (assinatura)

/100

