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Tabela de Pontuação de Títulos
I - GRAUS ACADÊMICOS – Doutorado – 5 pontos
II – PRODUÇÃO CIENTÍFICA – até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser
considerados:
a) participação em congressos, seminários, jornadas ou similares; 0,2 pontos (0,05
cada)
b) apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras
coletivas ou similares; 0,4 pontos (0,05 cada)
c) publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado; 1,2
pontos (artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos – 0,1 cada;
organização de livros – 0,15 cada; co-autoria de livros – 0,3 cada; autoria de livros
– 0,6 cada)
d) mostras individuais; 0,1 ponto (0,05 cada)
e) atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo; 0,1 ponto
(0,05 cada)

III - EXPERIÊNCIA DOCENTE - até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser
considerados:
a. monitorias; 0,1 ponto (0,05 por ano)
b. na educação básica; 0,6 ponto (0,3 por ano)
c. na educação profissional; 0,3 ponto (0,15 por ano)
d. na educação superior. 1,0 ponto (0,5 por ano)
IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE - até o máximo de 1,0 ponto,
devendo ser considerados:
a. experiência administrativa ligada ao ensino; 0,4 pontos (0,1 cada)
b. experiências técnicas na área do processo seletivo; 0,4 pontos (0,1 cada)
c. estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo; 0,1
pontos (0,05 cada)
d. outras, a critério da Comissão Examinadora. 0,1 pontos (0,05 cada)

Programa das Provas

1) Fundamentos teóricos dos conceitos de História e Memória.
2) Conceito de Patrimônio Histórico.
3) História do Patrimônio Imaterial.
4) Fundamentos teóricos de Patrimônio Imaterial.
5) O surgimento dos hominídeos e a construção da cultura humana.
6) Pressupostos teórico-metodológicos para o estudo da história antes da
escrita.
7) Povoamento pré-histórico do Brasil.
8) Povoamento pré-histórico da América.
9) Abordagens historiográficas relativas ao processo histórico missioneiro no
Rio Grande do Sul.
10) A História indígena no Brasil a partir do século XVI.

