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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
I- GRAUS ACADÊMICOS (3,0 pontos)
1.1.
Doutorado em Educação ou áreas afins (1,5 pontos)
1.1.1. Doutorado fora da área do concurso (1,0 pontos)
1.2.
Mestrado em Educação ou áreas afins (0,8 pontos)
1.2.1. Mestrado fora da área do concurso (0,3 pontos)
1.3.
Especialização em Educação ou áreas afins (até 0,5 pontos)
1.3.1. Especialização fora da área do concurso (0,2 pontos)
1.4.
Outra Licenciatura (0,2 pontos)
II- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO (4,0 pontos)
2.1. Educação ou em Educação a Distância (0,5 pontos por ano, até 2,0 pontos)
2.2. Administrativa em cargos ou funções de chefia (0,2 pontos por ano, até 1,0 pontos)
2.3. Tutoria (0,1 pontos por semestre, até 1,0 pontos)
III- ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, NA ÁREA DO CONCURSO (3,0 pontos,
considerados os últimos 05 anos)
3.1. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do concurso (0,2 pontos por publicação até 0,4
pontos)
3.2. Publicação de artigo científico (0,1 pontos por artigo até 0,5 pontos)
3.3. Realização e/ou participação em projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão (0,1 pontos por
pesquisa, até 0,3 pontos)
3.4. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,1 pontos por atividade até
0,5 pontos)
3.5. Publicação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,2 pontos por atividade até 1,0
pontos)
3.6. Participação em curso de extensão com duração igual ou superior a 40 horas (0,1 pontos por
participação até 0,3 pontos)

