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Concurso Docente do Edital 01/2016 – Edital de Incl usão de nº 3 
Departamento da Ciência dos Alimentos 

Área de conhecimento: Estudos de Alimentos em Gastronomia, Estudos e 
Técnicas Gastronômicas e Gestão em Gastronomia 

 
Denominação: Auxiliar, Classe: A, RT: Tempo Integral (TI) - 40h, 01 vaga 

 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS (PESO 2) 

 

Orientações gerais para pontuação dos títulos 

1. Sugere-se que o candidato organize seu currículo e comprovação de documentos de 
acordo com a ordem estrutural do presente BAREMA. 
 
2. Só serão avaliados os títulos que estiverem devidamente comprovados. 
 
3. Cada documento comprobatório deve ser pontuado conforme entendimento consensual 
da banca. 
 
4. A conferência de cada item deve ser feita rigorosamente verificando os dados registrados 
na documentação. 
 
5. A pontuação deve ser registrada a lápis na cópia do documento e no formulário do 
presente BAREMA no campo correspondente, assinalando quantidade de semestres, anos, 
títulos, etc. 
 
6. Em caso de imprecisão de dados, o documento deverá ser descartado da contagem ou 
pontuado pelo mínimo valor. Ex.: documento que não precise período de tempo de uma 
atividade, cuja pontuação se dê por semestre ou por ano, deve-se pontuar apenas um 
semestre ou um ano. 
 
7. Atividades e/ou documentos não contemplados neste BAREMA deverão ser descartados 
e não pontuados. 
 
8. A prova didática será dividida em quatro BLOCOS, conforme quadro abaixo.  
 
9. Os pontos obtidos em cada BLOCO devem ser somados para obtenção do resultado 
parcial dos BLOCOS. 
 
10. Os resultados parciais de cada BLOCO devem ser somados para obtenção do resultado 
final. 
 



Barema aprovado pela Congregação da ENUFBA na sessão extraordinária do dia 21/12/2016. 

1. Títulos Acadêmicos 

Pontuação máxima 20 pontos 

Títulos Pontos Pontuação do 
candidato 

Doutorado na (s) área (s) exigida (s) no Edital  Concluído: 20  

Doutorado em outras áreas Concluído: 10  

Mestrado na (s) área (s) exigida (s) no Edital Concluído: 10  

Mestrado em outras áreas Concluído: 07  

Especialização na (s) área (s) exigida (s) no 
Edital (mínimo de 360 horas) 

Concluído: 05  

Aperfeiçoamento na (s) área (s) exigida (s) no 
Edital (mínimo de 100 horas) 

Concluído: 03  

TOTAL    

 

2 – TÍTULOS DIDÁTICOS  

Pontuação Máxima: 25 pontos 

Títulos Pontos Pontuação do 
candidato 

Ensino Superior na área exigida no Edital 1,0 / semestre   
Ensino Superior em outras áreas 0,25 /semestre (Máximo 

de 10 pontos)  
 

Ensino em Curso de Extensão (Mínimo 60 
horas) 

0,25 por cada 15 horas 
ministradas / curso 
(Máximo de 02 pontos)  

 

Monitoria em nível de graduação 0,5 / monitoria  
(Máximo 01 ponto)  

 

Conferência, palestra, seminários, cursos 
diversos 

0,25 por atividade 
(Máximo 02 pontos) 

 

Orientação de trabalhos acadêmicos 
concluídos Strictu sensu 

1,0 por aluno (Máximo 
de 04 pontos)  

 

Orientação de trabalhos acadêmicos 
concluídos lacto sensu e graduação 

0,5 por aluno (Máximo 
de 04 pontos)  

 

Participação em Banca Examinadora em 
Concurso público 

1,5 por atividade   

Participação em Banca Examinadora de Tese 
e/ou Dissertação 

1,0 por atividade  

Participação em Banca Examinadora de 
Especialização 

0,5 por atividade  

Participação em Banca Examinadora de TCC 
de graduação  
 

0,25 por atividade 
(Máximo de 03 pontos)  

 

TOTAL    
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     3 – TÍTULOS DE PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTIFICA  

  Pontuação Máxima: 15 pontos 

Títulos 
 

Pontos Pontuação do 
candidato 

Publicação de artigos, ensaios e resenhas 
científicas por meio impresso ou eletrônico 
– indexado 

2,0 por publicação 
 

 

Publicação de artigos científicos por meio 
impresso ou eletrônico) – não indexado 

0,5 por publicação 
(Máximo 03 pontos) 

 

Autoria de capítulo de livro com conselho 
editorial 

1,0 por publicação   

Autoria de capítulo de livro sem conselho 
editorial 

0,5 por publicação 
(máximo 03 pontos)  

 

     Autoria de Livro publicado (didático, 
      científico ou literário) c/ conselho editorial) 

2,0 por publicação 
 

 

    Autoria de Livro publicado (didático,  
    científico ou literário), indexado, s/ conselho 
    editorial 

1,0 por publicação 
(Máximo de 03 pontos ) 

 

 

Apresentação ou publicação de produto 
técnico na área de gastronomia, por meio 
impresso ou eletrônico  

0,25 por publicação 
(Máximo de 01 ponto ) 

 

 

Apresentação de trabalho ou publicação 
em anais em evento da área  

0,25 por publicação 
(Máximo de 01 ponto ) 

 

 

Prêmio na área de gastronomia 
 

0,5 por prêmio  
(Máximo 02 pontos)  

 

Publicação de entrevistas ou de matérias 
em revistas, jornais e outros meios de 
comunicação, incluindo rádio e televisão  

 

 
0,25 por atividade 

(máximo 01 ponto) 

 

TOTAL   
 

4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

        Pontuação Máxima: 10 pontos 

Títulos 
 

Pontos Pontuação do 
candidato 

Estágios profissionais na área de 
gastronomia (mínimo 100 horas) 

0,5 ponto por estágio 
(Máximo 02 pontos) 

 

Participação em cursos de extensão na 
área de gastronomia (mínimo de 40 horas) 

1 ponto por curso 
(Máximo 03 pontos) 

 

Participação em Congressos, Simpósios, 
Encontros, Eventos na área de 
gastronomia  

0,25 por participação 
(Máximo 01 pontos) 

 

Participação em projeto de pesquisa 0,5 por projeto 
(Máximo 03 pontos) 

 

Bolsa de aperfeiçoamento técnico. 0,5 por semestre 
(Máximo 02 pontos) 

 

TOTAL   
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 5 - TÍTULOS PROFISSIONAIS 

Pontuação Máxima: 25 pontos 

Títulos 
 

Pontos Pontuação do 
candidato 

Aprovação em concurso público na área 
educacional superior/ técnico  

1,0 por concurso 
(Máximo 02 ponto)  

 

Aprovação em seleção pública na área de 
gastronomia e educacional superior/ 
técnico  

0,5 por concurso 
(Máximo 01 ponto)  

 

Prestação de serviços (revisor de revista, 
consultorias, assessorias, cooperação 
técnica e institucional) 

0,5 por atividade 
(Máximo 03 pontos)  

 

Tempo de efetivo exercício profissional na 
área do concurso, em empreendimento 
gastronômico 

1,0/semestre 
(Máximo de 10 pontos)  

 

Direção, gerência ou chefia de 
empreendimento gastronômico de 
natureza pública ou privada 

1,0 por atividade 
(Máximo 05 pontos)  

 

     TOTAL   
 

 

6 - TÍTULOS ADMINISTRATIVOS 

Pontuação máxima 5 pontos 

Títulos 
 

Pontos Pontuação do 
candidato 

Cargo de coordenação ou chefia ou 
direção em curso de graduação em 
Gastronomia 

  2,0 por cargo (Máximo 
03 pontos)  

 

Cargo de coordenação ou chefia ou 
direção em outras áreas do Ensino 
Superior 

1,0 por semestre 
(Máximo 03 pontos)  

 

Coordenação de eventos (cursos de 
extensão CH < 8 h, jornadas, seminários, 
exposições e similares. 

0,5 por atividade 
(Máximo 03 pontos ) 

 

Membro de Comissão organizadora de 
congressos e outros eventos 

0,25 por atividade 
(Máximo 01 ponto)  

 

     TOTAL   
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RESUMO 

BLOCOS TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
PONTOS 

ADQUIRIDOS 

I ACADÊMICOS 20 20 

II TÍTULOS DIDÁTICOS 25 25 

III 

TÍTULOS DE PRODUÇÃO 

TÉCNICO-CIENTIFICA 

(Últimos 05 anos)  

15 15 

IV FORMAÇÃO COMPLEMENTAR                   10 10 

V TÍTULOS PROFISSIONAIS 25 25 

VI TÍTULOS ADMINISTRATIVOS 05 05 

RESULTADO FINAL 100  

 

 

Candidato: ........................................ ................................................................................. 

Banca Examinadora: ................................ ......................................................................... 

    .......................................................................................................... 

    .......................................................................................................... 

 


