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  Pontuação 

Individual 
Pontuação 

Máxima 
Nota 

Final 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS  2,5  

 Livre Docência 2,0   

 Doutorado na área do concurso 1,5   

 Doutorado em áreas afins 1,2   

 Mestrado na área do concurso 1,0   

 Mestrado em áreas afins 0,2   

 Especialização, aperfeiçoamento ou outro de nível equivalente 0,05 0,1  

 Estágio de Pós-Doutorado 0,1   

 Monitoria e bolsas oficiais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão  0,01 0,02  

 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 cultural de alto nível (nível de graduação) 

0,05   

 Bolsas oficiais (conferidas por instituições de fomento): de estudo (incluindo de pós-

doutorado, recém doutor), de produtividade CNPq ou equivalente e de intercâmbio 

acadêmico-cultural – nível pós-graduação (nível de pós-graduação stricto sensu) 

0,1   

2.  TÍTULOS CIENTÍFICOS (nos últimos 5 anos)  3,0  

 2.1. Livros  -  

 Livro científico autoral  0,5 -  

 Livro organizado (coletânea) 0,4 -  

 Livro didático  0,3 -  

 Capítulos de livro 0,3 -  

 2.2. Artigos  -  

 Artigos em periódicos nacionais ou internacionais Qualis A  0,5 -  

 Artigos em periódicos nacionais ou internacionais Qualis B 0,4 -  

 2.3. Trabalhos publicados  0,5  

 Artigos ou ensaios em revistas não indexadas, jornais e magazines. 0,1 0,2  



 

 

 Trabalhos completos publicados em ANAIS  0,15 0,3  

 Conferências e palestras proferidas 0,05 0,2  

3 TÍTULOS DIDÁTICOS  3,0  

 3.1. Docência Ensino Superior  1,5  

 Ensino superior – mais de 2 anos 1,0 1,0  

 Ensino superior – de 1 a 2 anos 0,5 0,5  

 Ensino superior – até 1 ano 0,25 0,25  

 Orientação concluída a estudantes (PIBIC, monitoria, projeto de extensão, trabalho de 

conclusão de curso - TCC) 
0,05 0,3  

 Orientação Mestrado concluída  0,2 0,6  

 Orientação Doutorado concluída 0,4 1,2  

 Orientação Doutorado em andamento  0,1 0,4  

 3.2. Atuação em Projetos de Pesquisa e Extensão  1,0  

 Coordenação de projeto de extensão  0,1 0,3  

 Coordenação de pós-graduação lato sensu (especializações, residências) – por edição 0,1 -  

 Coordenação de Pesquisa com financiamento de instituições de fomento – por projeto 0,3 -  

 Coordenação de Pesquisa sem financiamento de instituições de fomento  – por projeto 0,15 -  

 Participação como pesquisador(a)/colaborador(a) em projeto de pesquisa financiado  – 

por projeto 
0,2 -  

 Participação como pesquisador(a)/colaborador(a) em projeto de pesquisa sem 

financiamento como pesquisador – por projeto 
0,1 -  

 3.3. Aprovação em Concurso Público  0,2  

 Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior 0,1   

 Aprovação em concurso público na área profissional 0,1   

 Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior 0,05   

 3.4. Participação em Banca Examinadora  0,3  

 Participação em banca examinadora – Magistério Superior 0,1 0,2  

 Participação em bancas de mestrado e doutorado 0,1 0,2  

 Participação em bancas de conclusão de especializações (incluindo residência) 0,03 0,06  

 Participação em banca de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC) 0,01 0,05  

4 TÍTULOS ADMINISTRATIVOS  0,5  

 Atividade de direção, chefia, coordenação em instituição de ensino superior (por ano) 0,25  0,5  

 Editoria de periódicos (por ano) 0,1  0,2  



 

 

5 TÌTULOS PROFISSIONAIS  1,0  

 Direção de órgãos científicos e profissionais – mais de 2 anos 1,0 1,0  

 Direção de órgãos científicos e profissionais – até 2 anos 0,5 0,5  

 Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso – mais de 2 anos 1,0 1,0  

 Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso – até 2 anos 0,5 0,5  

 Formação em Residência uni ou multiprofissional concluída  0,5 0,5  

 Formação em Residência uni ou multiprofissional em andamento 0,3 0,3  

 Tutoria/preceptoria em residências uni ou multiprofissionais 0,3 0,3  

 TOTAL DE PONTOS   10,0  
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