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 Atividades, dos últimos cinco anos, a serem contempladas na apresentação 
 

ATIVIDADES Pontuação 

I – GRAUS ACADÊMICOS - Até o máximo 5 (cinco) pontos.  

a) Curso de Especialização/ Licenciatura em Enfermagem 
/Residência *- (0,5 ponto por título) - até 01 ponto.  

 

b) Curso de Mestrado a partir do segundo título em área afim 
(2 pontos por título) - até 2 pontos.  

 

c) Curso de Doutorado ou Livre Docência a partir do segundo 
título em área afim (5 pontos por título ou Livre Docência) - até 
5 pontos.  

 

II  -  PRODUÇÃO CIENTÍFICA - Até o máximo de 2 (dois) pontos.  

2.1. Produção Bibliográfica (até no máximo 1,2 pontos)  

2.1.1. Trabalhos em eventos (até no máximo 0,2 ponto)  

a) Resumo expandido publicado em anais de evento (0,015 
ponto por trabalho) – até 0,15 ponto.  

 

b) Resumo simples publicado em anais de evento (0,01 ponto 
por  trabalho) – até 0,05 ponto.  

 

2.1.2. Artigos publicados em periódicos (até no máximo 0,8 ponto)  

a) Artigo  completo publicado em periódico  indexado A1, A2 e 
B1  (0,1  ponto  por artigo) – até 0,3 ponto.  

 

b) Artigo  completo  publicado  em  periódico  indexado  B2  e  
B3  (0,02  ponto  por artigo) – até 0,1 ponto.  

 

c) Artigo completo publicado em periódico  indexado B4  (0,02 
ponto por artigo) – até 0,1 ponto.  

 

d) Artigo completo publicado em periódico  indexado B5  (0,01 
ponto por artigo) – até 0,05 ponto.  

 

e) Artigo no prelo com declaração da Editoração (0,01 ponto 
por artigo) – até 0,05 ponto.  

 

2.1.3. Livro ou capítulo de livro (até 0,4 ponto)  

a) Livro com ISBN e/ou Conselho Editorial (0,1 ponto por livro) 
– até 0,2 ponto.  

 

b) Capítulo de  livro com  ISBN e/ou Conselho Editorial (0,05 
ponto por capítulo) – até 0,1 ponto.  

 

c) Trabalho completo publicado em anais (0,05 ponto por 
trabalho) – até 0,1 ponto.  

 



2.2. Produção técnica (até 0,4 pontos)  

a)  Trabalho  apresentado  em  evento  –  oral  ou  pôster  *  
(0,01  ponto  por  trabalho apresentado) – até 0,1 ponto.  

 

b)  Palestras  –  declaração/atestado/certificado  emitido  por  
instituição  oficial reconhecida (0,01 ponto por palestra) – até 
0,1 ponto.  

 

c)  Participação  atual  em  Grupo  de  Pesquisa  –  período  
mínimo  de  6  meses completos (0,2 ponto por participação) – 
até 0,2 ponto.  

 

2.3. Atividades administrativas (até 0,2 ponto)  

a) Exercício  de  atividades  administrativas  relacionadas  
com  a  área  do  concurso (0,1 ponto por ano) – até 0,2 ponto. 

 

III – EXPERIÊNCIA DOCENTE - Até o máximo de 2 (dois) pontos.  

a)  Magistério  de  ensino médio  (0,5  pontos  por  semestre  
de efetivo exercício) - até 0,5 pontos.  

 

b)  Magistério  Superior  (0,5  pontos  por  semestre  de  
efetivo  exercício)  -  até  1,0 pontos 

 

c)  Orientação de  iniciação científica concluída ou Curso de 
Especialização concluída (0,25 ponto por orientação) – até 
0,25 pontos).  

 

d)  Orientação  de  trabalho  de  conclusão  de  curso  de  
graduação  (0,25  ponto  por orientação) - até 0,25 pontos.  

 

IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE - Até o máximo de 1 

(um) ponto. 

a)Atividades técnico-científicas relacionadas com a área do 
concurso –  (participação em eventos) (0,01 ponto por 
atividade) – até 0,3 ponto 

 

b)Atividades extensionistas relacionadas com a área do  
concurso –  no mínimo 6 meses de execução completos (0,02 
ponto por atividade) – até 0,5 ponto.  

 

c) Atividades assistenciais relacionadas com a área do  
concurso –  no mínimo 6 meses de execução completos (0,02 
ponto por atividade) – até 0,2 ponto.  
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