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Anexo V 

Barema  TÍTULOS – Classe  ASSISTENTE 

1.TÍTULOS ACADÊMICOS MÁXIMO:30 

GRADUAÇÃO  

Graduação na área de interesse do concurso 5  

Graduação em área afim 3 

Graduação em outra área 2 

PÓS-GRADUAÇÃO  

 MESTRADO/ DOUTORADO/ MESTRADO E DOUTORADO 

 

Na área de interesse do concurso   15/17/19 

Na área de Saúde   15/17/19 

Na área de Educação   15/17/19 

Em outra área         10/12/14 

PÓS-GRADUAÇÃO – LIVRE DOCÊNCIA 4 

Especialização sob a forma de Residência ou outro nível equivalente na área do 

concurso ou área afim (4 pontos por curso, até 2 cursos) 

8 

Curso de Aperfeiçoamento na área de interesse do concurso ou área afim (1 

ponto/curso, até 2 cursos) 

2 

Estágio de Pós-Doutorado (1 ponto por estágio, até dois estágios) 2 

Bolsa de estudo ou de pesquisa conferida por instituição de formação de recursos 

humanos ou de fomento à pesquisa (1 ponto/bolsa, até 2 bolsas) 

2 

2.TÍTULOS CIENTÍFICOS MÁXIMO:20 

Artigos publicados de natureza científica e indexados em base de dados, nos 

últimos 5 anos (até 4 pontos/artigo, máximo 5 artigos) 

20 

Artigos publicados em revista com corpo editorial, não indexados, nos últimos 5 8 
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anos (até 2 pontos/artigo, máximo 4 artigos) 

Livro publicado (didático, técnico ou científico) por Editora com Conselho 

Editorial, nos últimos 10 anos (até 5 pontos/livro, máximo 2 livros) 

10 

Capítulo de livro (didático, técnico ou científico) por Editora com Conselho 

Editorial, nos últimos 10 anos (até 2 pontos/capítulo, máximo 4 capítulos) 

8 

Coordenação ou Vice-Coordenação de projeto de pesquisa científica com recursos 

obtidos em órgãos de fomento à pesquisa (2 pontos/ projeto, até 2 projetos), nos 

últimos doze meses 

4 

Participação em projeto de pesquisa científica com recursos obtidos em órgãos de 

fomento à pesquisa (1 ponto / projeto, até 2 projetos), nos últimos doze meses 

2 

Resumos de trabalhos científicos publicados em anais de congressos, nos últimos 5 

anos (até um ponto por resumo, máximo 10 pontos)    

10 

3.TÍTULOS DIDÁTICOS MÁXIMO:30 

Ensino superior, na graduação, em disciplinas da área do concurso ou áreas afins (3 

pontos/semestre, até 4 semestres) 

12 

Ensino superior, na graduação,  em disciplinas de outras  áreas (2 pontos/ semestre, 

até 4 semestres) 

8 

Ensino superior, na pós-graduação, lato senso (Residência Médica) ou estrito senso, 

em disciplinas da área do concurso ou áreas afins, comprovado por Colegiado de 

curso (3 pontos/semestre, até 4 semestres)  

12 

Orientação de trabalhos acadêmicos, de conclusão de curso de graduação ou de 

especialização (1 ponto/ trabalho concluído, até 3 trabalhos) 

3 

Orientação de trabalhos acadêmicos,  de curso de pós-graduação  estrito senso (2 

pontos/ trabalho concluído, até 3 trabalhos) 

6 

Participação em banca examinadora de concurso público (1 ponto/banca, até 5 

bancas) 

5 

Participação em banca examinadora de seleção pública simplificada (0,5 

ponto/banca, até 5 bancas) 

2,5 

Participação em banca examinadora de defesa de tese ou dissertação (1 

ponto/banca, até 5 bancas) 

5 

Participação em banca examinadora de exame de qualificação (0,5 ponto/banca, até 

5 bancas) 

2,5 

Participação em banca examinadora de TCC – trabalho de conclusão de curso ou 

monografia (0,5 ponto/banca, até 5 bancas) 

2,5 

4.TÍTULOS ADMINISTRATIVOS MÁXIMO:10 

Cargo de chefia ou direção em instituição de ensino superior (2 pontos/ ano de 8 



exercício, até 4 anos) 

Cargo de chefia ou direção em Serviço de Saúde (1 ponto/ ano de exercício, até 4 

anos) 

4 

Cargo de vice-chefia ou vice-direção em instituição de ensino superior (1 ponto/ 

ano de exercício, até 4 anos) 

4 

Chefe de Departamento (1 ponto/ano de exercício, até 4 anos) 4 

Vice-chefe de Departamento (0,5 ponto/ano de exercício, até 4 anos) 2 

Coordenador de Colegiado de graduação ou de pós-graduação (1 ponto/ano de 

exercício, até 4 anos) 

4 

Vice-coordenador de Colegiado de graduação ou de pós-graduação (0,5 ponto/ano 

de exercício, até 4 anos) 

2 

Atividade de assessoramento, coordenação ou assistência no nível central em 

instituição de ensino superior (1 ponto/ ano de exercício, até 4 anos) 

4 

Representante em órgãos colegiados superiores na unidade de ensino (0,5 

ponto/ano de exercício, até 4 anos) 

2 

Representante em órgãos colegiados superiores na administração central (1 

ponto/ano de exercício, até 4 anos) 

4 

5.TÍTULOS PROFISSIONAIS MÁXIMO:10 

Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso ou área afim (1 

ponto/ano, até 5 anos) 

5 

Aprovação em concurso público na área profissional (2 pontos/ concurso, até 3 

concursos) 

6 

Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior  (5 pontos/ 

concurso, até 2 concursos) 

10 

Exercício de direção de órgãos acadêmicos, científicos ou profissionais na área de 

atuação do candidato (1 ponto/ ano de exercício, até 4 anos) 

4 

Participação em conselhos de órgãos acadêmicos, científicos ou profissionais na 

área de atuação do candidato (0,5 ponto/ ano de exercício, até 4 anos) 

2 

                                                                                                                  Total de 

Pontos 

100  

 

Prova de títulos = pontuação total obtida/10  
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