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BAREMA PARA JULGAMENTO DA PROVA DE TÍTULOS 

 

Onde se lê: 

 

ACADÊMICOS (1,5)* 

Doutorado concluído – na área de conhecimento do concurso 1,5 

Mestrado concluído - na área de conhecimento do concurso 1,2 

Especialização (360h) concluída - na área do conhecimento do concurso ou 

áreas afins 

1,0 

Aperfeiçoamento - na área do conhecimento do concurso ou áreas afins 0,7 

Monitoria e bolsas oficiais nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 0,5 

Estágio no mínimo de 120h ou 20h semanais durante 01 (hum) ano, que 

exceda os requisitos de graduação 

0,4 

Participação em cursos (mínimo de 20 horas) em que tenha havido verificação 

formal de aprendizagem e de frequência na área de conhecimento do concurso 

nos últimos 05 (cinco) anos. 

0,2 

Bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão conferidas por instituições de 

formação de recursos humanos e de fomento à pesquisa, intercâmbio cultural 

de alto nível (por no mínimo um ano) na área do conhecimento do concurso 

0,2 

 

Leia-se: 

 

ACADÊMICOS (1,5)* 

Doutorado concluído – na área de conhecimento do concurso 1,5 

Mestrado concluído - na área de conhecimento do concurso 1,2 

Aperfeiçoamento - na área do conhecimento do concurso ou áreas afins 0,7 

Monitoria e bolsas oficiais nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 0,5 

Estágio no mínimo de 120h ou 20h semanais durante 01 (hum) ano, que 

exceda os requisitos de graduação 

1,4 

Participação em cursos (mínimo de 20 horas) em que tenha havido verificação 

formal de aprendizagem e de frequência na área de conhecimento do concurso 

nos últimos 05 (cinco) anos. 

0,2 

Bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão conferidas por instituições de 

formação de recursos humanos e de fomento à pesquisa, intercâmbio cultural 

de alto nível (por no mínimo um ano) na área do conhecimento do concurso 

0,2 
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