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CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR PROFESSOR ASSISTENTE 

REGIME DE TRABALHO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EDITAL 03/2019 DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA   

BAREMA PARA PROVA DE TÍTULOS 
 

Obs: os três avaliadores pontuam juntos os títulos e emitem um uma nota única 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________ 

1 – TÍTULOS ACADÊMICOS 

       Pontuação Máxima: 30 pontos     

Títulos 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

obtida 

 Livre docência 5,0  

 Pós- Doutorado concluído  4,0  

 Pós-Doutorado em andamento  2,0  

 Doutorado na área do concurso 25  

 Doutorado em áreas afins  15  

 Doutorado em andamento na área do concurso (sendo 0,5 

ponto por semestre cursado) 
4,0  

 Mestrado na área do concurso (máximo 2) 10  

 Especialização na área do concurso (máximo 2) 2,0  

 Aperfeiçoamento na área (mínimo 180horas) (máximo 2) 1,0  

 Bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão conferidas por 

instituições de formação de recursos humanos e de fomento à 

pesquisa, bem como de intercâmbio técnico/ cultural. 

(máximo 1) 

1,0  

Pontos Obtidos   
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II– TÍTULOS DIDÁTICOS 

      Pontuação Máxima: 25 pontos 

Títulos Pontos 
Pontuação 

do candidato 

 Docência no ensino superior na área do concurso  
0,5 por semestre 

(máximo de 6) 
 

 Docência no ensino superior em outra área  
0,25 por semestre 

(máximo de 3) 
 

 Docência no Ensino Médio  
0,20 por ano 

(máximo de 1) 
 

 Docência em curso de extensão (Ensino Superior) 
0,25 por atividade 

(máximo de 2) 
 

 Conferência, palestra, seminários, cursos diversos. 
0,20 por atividade 

(máximo de 2) 
 

Orientação de trabalhos acadêmicos concluídos 

 Doutorado  
3,0  por aluno                        

(máximo de 9) 
 

 Mestrado  
1,5 por aluno 

(máximo de 4,5) 
 

 Monografia (Lato Sensu) e Graduação (TCC) 
0,5 por aluno 

(máximo de 2) 
 

 Orientação de Monitoria/iniciação científica  
0,20 por aluno 

(máximo de 1) 
 

Participação em Banca Examinadora 

 Participação em Defesa (Tese ou dissertação)  
1,5 por aluno 

(máximo de 3) 
 

 Participação em banca de Qualificação (Tese ou dissertação)  
1,0 por aluno 

(máximo de 3) 
 

 Participação de banca examinadora de TCC (Graduação ou 

Espe) 

0,5 por aluno 

(máximo de 2) 
 

 Participação em banca de concurso público (docente) 
1,0 por banca 

(máximo de 3,0) 
 

 Participação em banca de processo seletivo (docente) 
0,5 por banca 

(máximo de 2,0) 
 

Pontos Obtido   
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III - TÍTULOS DE PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Pontuação Máxima: 15 pontos 

Últimos 5 anos* considerar 100% do valor dos pontos; Mais de 5 até 10 anos* atribuir 50% do valor dos 

pontos. *a partir da data de publicação do edital 

Fica a critério da banca, a definição da área de avaliação para a escolha da classificação do Qualis a ser 

utilizado 

 

Títulos 

 

Pontos 

Pontuação do 

candidato 

Publicação de artigos em periódicos 

 Em periódico nacional ou internacional, segundo classificação 

pelo Qualis Atual 

 

4,0 por publicação A1, 

A2 e B1 

3,0 por publicação B2 

2,0 por publicação B3, 

B4 e B5 

(máximo de 15 pontos) 

 

Publicação/ Apresentação de trabalho em anais de evento 

 Trabalho Completo em evento nacional 
1,0 por publicação 

(máximo de 3) 
 

 Trabalho Completo em eventos internacionais 
1,5 por publicação 

(máximo de 4,5) 
 

 Resumo expandido em eventos internacionais 
0, 5 por publicação 

(máximo de 1,0) 
 

 Resumo expandido – eventos nacionais 

 

0,25 por publicação 

(máximo de 0,5) 
 

   Apresentação oral de trabalho em eventos técnico-científicos 
0,25 por apresentação 

(máximo de 1) 
 

 Publicação de livro com corpo editorial com ISBN 
2,0 por livro 

(máximo de 4) 
 

 Publicação de livro com corpo editorial internacional 
3,5 por livro 

(máximo de 3,5) 
 

 Publicação de capítulo de livro com corpo editorial com 

ISBN 

1 por capítulo 

(máximo de 2) 
 

 Tradução de livro técnico 
0,25 por capítulo 

(máximo de 1) 
 

Propriedade intelectual 

 Patente 
3,0 por patente 

(máximo de 3) 
 

 Registro de patente 
0,5 por registro 

(máximo de 1,5) 
 

 Prêmio advindo de produções técnico científicas 
0,5 por prêmio 

(máximo de 1) 
 

Pontos Obtidos   
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4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Pontuação Máxima: 10 pontos  

Últimos 5 anos* considerar 100% do valor dos pontos  

Mais de 5 até 10 anos* atribuir 50% do valor dos pontos 

*a partir da data de publicação do edital  

 

Títulos 

 

Pontos 

Pontuação do 

candidato 

Participação em projeto de pesquisa com financiamento externo a IES 

 Como coordenador  
1,0 por projeto 

(máximo de 4) 
 

 Como membro 
0,5 por projeto 

(máximo de 2) 
 

Participação em projetos de extensão / projeto de pesquisa sem financiamento 

 Como coordenador 
0,5 por projeto 

(máximo de 3) 
 

 Como membro 

 

0,25 por projeto 

(máximo de 1) 
 

Pontos Obtidos   
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5 - TÍTULOS PROFISSIONAIS 

Pontuação Máxima: 15 pontos  

 

Títulos 

 

Pontos 

 

Pontuação do 

candidato 

 Tempo efetivo de exercício profissional na 

             Área do concurso (excluir atividade de     docência) 

2,0 por ano de 

atividade 

(máximo de 10) 

 

 Aprovação em concurso público na área do 

concurso 

1,0 por concurso 

(máximo de 2) 

 

 Aprovação em processo seletivo na área do 

concurso 

0,25 por concurso 

(máximo de 1) 

 

 Prestação de serviços (revisor de periódicos, 

consultorias, assessorias, cooperação técnica e 

institucional) 

 

0,5 por atividade 

(máximo de 5) 

 

Pontos Obtidos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

 

Barema aprovado em reunião da Congregação do ICTI realizada no dia 25 de novembro de 2019 

 

6 - TÍTULOS ADMINISTRATIVOS 

          Pontuação Máxima: 05 pontos  

 

Títulos 

 

 

Pontos 

Pontuação do 

candidato 

 Direção, Chefia ou Coordenação em instituição pública ou 

privada mais de 1 ano (experiência em gestão) 

1,0 por ano 

(máximo de 2) 

 

 Coordenação de cursos de graduação, aperfeiçoamento e 

pós-graduação (stricto e lato sensu) 

 

1,0 por ano 

(máximo de 1) 

 

 Coordenação de cursos de extensão  

0,5 por evento 

(máximo de 1) 

 

 Membro de Comissão organizadora  

(congressos, jornadas, seminários, exposições e similares) 

0,5 por evento  

(máximo de 1) 

 

Pontos Obtidos 

 

  

 

PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS   

 

Camaçari, ______ de ______________ de __________. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 


