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PROGRAMA 
 
Biologia, características taxonômicas, sistemática e importância dos grandes filos (Protozoários, 
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Athropoda, Echinodermata e 
Chordata (Peixes- Amphibia, Reptilia (SL), Aves e Mammalia).  
Métodos de coleta, registro, fixação e preservação de animais. 
Reconhecimento de grupos taxonômicos e estruturas dos principais taxa de metazoários  
(Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Athropoda, Echinodermata e 
Chordata. 
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
A) FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATÉ O MÁXIMO DE 2,0 PONTOS. 
a.1) Cursos de extensão na área do concurso (Zoologia): 
 0,01 pontos por cada 15h até o máximo de 0,5 pontos 
a.2) Graduação em área afim à do concurso 
 0,5 pontos por graduação até o máximo de 1,0 pontos 
a.2) Especialização na área do concurso: 
 0,2 pontos até o máximo de 0,6 pontos 
a.3) Mestrado na área do concurso: 
 1,0 ponto 
a.4) Doutorado na área do concurso:  
 2,0 pontos 
 
B) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATÉ O MÁXIMO DE 6,0 PONTOS. 
b.1) Experiência docente em ensino fundamental e médio: 
 0,1 pontos por semestre até o máximo de 0,5 pontos 
b.2) Experiência docente em ensino superior: 
 0,5 pontos por semestre até o máximo de 2,0 pontos 
b.3) Experiência administrativa até o máximo de 3,5 pontos: 
 0,1 pontos por mês completo de atividade como chefe de laboratório na área do concurso. 
 0,05 pontos por mês completo de atividade como chefe de laboratório fora da área do 
concurso. 
 0,1 pontos por mês completo como responsável por atividade administrativa em laboratório 
na área do concurso. 
 0,05 pontos por mês completo como responsável por atividade administrativa em laboratório 
fora da área do concurso. 
 
 



 
C) ATIVIDADES RELACIONADAS À ÁREA DO CONCURSO, ATÉ O MÁXIMO DE 2,0 PONTOS. 
 
c.1) Participação em projetos de pesquisa na área do concurso (Zoologia):  
 0,2 por semestre até o máximo de 0,8 
c.2) Monitorias em disciplinas na área do concurso (Zoologia): 
 0,1 por semestre até o máximo de 0,5 
c.3) Estágios não curriculares realizados na área do concurso (Zoologia): 
 0,2 por semestre até o máximo de 0,8 
c.4) Artigos publicados em periódicos indexados na área do concurso (Zoologia): 
 0,3 por artigo até o máximo de 1,2 
c.5) Resumos expandidos publicados na área do concurso (Zoologia): 
 0,2 por resumo até o máximo de 0,5 pontos  
c.6) Resumos publicados na área do concurso (Zoologia): 
 0,1 por resumo até o máximo de 0,5 pontos 
 
 
 


