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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR AUXILIAR 
 

ÁREA: Computação 
 

MATÉRIA: Algoritmos 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
 
 

I. Grau acadêmico: até um máximo de 5,0 (cinco) pontos. Conforme o art. 24 da 
deliberação 023/2013 do COEPEA, a tabela de títulos aprovada deverá pontuar apenas a 
formação acadêmica de maior grau, de acordo com a tabela: 
 

Descrição Pontuação 
Doutorado 5,0 pontos 
Mestrado 2,0 pontos 
Residência 1,0 ponto 
Especialização 0,5 pontos 
 
 
 
II. Produção científica: até um máximo de 2,0 (dois) pontos, considerados os últimos 
cinco anos, de acordo com a tabela: 
 

Descrição Pontuação  
a) Publicação de trabalho científico completo 
em jornada, congresso ou seminário nacional 
na área do concurso. 

0,2 pontos por trabalho 

b) Publicação de trabalho científico completo 
em jornada, congresso ou seminário 
internacional na área do concurso. 

0,3 pontos por trabalho 

c) Publicação de nível científico em revista 
nacional da área do concurso. 

0,4 pontos por trabalho 

d) Publicação de nível científico em revista 
internacional da área do concurso. 

0,5 pontos por trabalho 

 
 
 



 
III. Experiência docente: até um máximo de 2,0 (dois) pontos, de acordo com a tabela: 

Descrição Pontuação  

a) Docência na educação básica 0,1 ponto por cada ano em que atuou como 
docente  

b) Docência na educação técnica 0,2 ponto por cada ano em que atuou como 
docente 

c) Docência na educação superior 0,3 ponto por cada ano em que atuou como 
docente 

 
 

IV. Experiência profissional não docente: até um máximo de 1,0 (um) ponto, de acordo 
com a tabela: 
 

Descrição Pontuação 
a) Atividade profissional na área do concurso 0,5 pontos por cada ano em que atuou 

profissionalmente na área do concurso 
b) Bolsas de iniciação científica, monitoria ou 
estágio não curricular na área do concurso 

0,3 pontos por cada ano em que participou 
de atividades de iniciação científica, 

monitoria ou estágio não curricular na área 
do concurso 

 


