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RETIFICAÇÃO 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÓTICA 

 
 
CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DE TÍTULOS 
 
Áreas do concurso: Física, Química, Geociências, Oceanografia, Biologia Geral, Genética, Botânica, Zoologia, 
Ecologia, Morfologia, Fisiologia, Bioquímica, Biofísica, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia, 
Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Biomédica, 
Medicina, Odontologia, Agronomia, Medicina Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
 
Formação Profissional até o máximo de 2 pontos. 
Curso Técnico Profissionalizante na área do concurso   1 ponto 
Graduação na área do concurso 1 ponto 
Mestrado na área do concurso 0,5 ponto 
Doutorado na área do concurso 0,5 ponto 
Experiência profissional até o máximo de 6 pontos. 
Experiência Técnica em microscopia - 1 ponto por semestre completo até 6 pontos 
Experiência profissional em laboratório na área do concurso -  0,5 ponto por semestre 
completo     

até 3 pontos 

Estágios/bolsas de pesquisa em laboratório na área de microscopia/óptica – 0,5 ponto por 
semestre completo 

até 4 pontos 

Estágios/bolsas de pesquisa na área do concurso – 0,25 ponto por semestre completo até 2 pontos 
Atividades relacionadas à área do concurso, até o máximo de 2 pontos. 
Apresentação de trabalhos em congressos científicos na área do concurso e que 
envolvam óptica – 0,2 ponto por apresentação 

até 0,6 ponto 

Apresentação de trabalhos em congressos científicos na área do concurso e que não 
envolvam óptica  - 0,1 ponto por apresentação 

até 0,4 ponto 

Participação como ouvinte ou organizador em congressos, jornadas acadêmicas, 
seminários e similares na área do concurso – 0,05 por participação 

até 0,2 ponto 

Participação em projetos de pesquisa – 0,05 ponto por projeto até 0,2 ponto 
Publicação de livro, capítulo ou artigo em revista científica – 0,2 ponto por publicação até 0,4 ponto 
Participação em atividades de extensão na área do concurso – 0,1 ponto por participação até 0,2 ponto 
Premiação técnica cientifica na área do concurso 0,2 ponto 
Participação em cursos de microscopia, como assistente ou instrutor. 
Mínimo de 20h – 0,25 ponto 
Mínimo de 40h – 0,50 ponto 
Mínimo de 80h – 1 ponto 

até 1 ponto 

 


