
Anexo

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS

1- GRAUS ACADEIVHCOS (máximo 5,0 pontos)

\D..

v1:^
^

Tipo de documento

1.1 Título de Doutorado em Engenharia - Área de
Concentração: Estruturas
1.2 Título de Mestrado em Engenharia - Área de
Concentração: Estruturas

Pontos

5,0

2,0

Pontuação máxima*

5,0

2,0

* Pontuará apenas a formação académica de maior grau, de forma não cumulativa, inclusive para o mesmo
grau académico . .: ' '

2. PRODUÇÃO CIENTIFICA (máximo 2,0 pontos)
Tipo de documento
2.1 Trabalhos completos publicados em anais de
congressos e similares na área do concurso.

2.2 Publicação em revistas científicas, com corpo

editorial e com ISSN, na área do concurso
2.3 Livros publicados por editora, com corpo editorial,

e com ISSN, na área do concurso

2.4 Capítulos de livros publicados por editora, com
corpo editorial, e com ISSN, na área do concurso

2.5 Pedidos de patente depositados no Brasil ou no
exterior
2.6 Outros na área do concurso, a critério da

comissão

Pontos

0,1 p/publicação

0,25 p/publicação

1,0 p/livro

0,5 p/capítulo

1,0 p/ depósito

até 0,1 p/atividade

Pontuação máxima

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

3. EXPERIÊNCIA DOCENTE (máximo 2,0 pontos)
Tipo de documento | Pontos
3.1 Docência em ensino médio
3.2 Docência em nível superior
3.3 Orientação concluída de iniciação científica
3.4 Orientação concluída de trabalho de conclusão de
curso de graduação na área do concurso.

3.5 Orientação concluída de dissertação de mestrado
na área do concurso.

3.6 Orientação concluída de tese de doutorado na área
do concurso.

0,1 p/ano

0,2 p/semestre
0,1 p/orientação

0,2 p/orientação

0,5 p/orientação

1,0 p/orientação

Pontuação máxima
1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO-DOCENTE, OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICO CIENTIFICAS,
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, AT1VIDADES LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS (máximo 1,0 pontos)
Tipo de documento
4.1 Experiência profissional técnica na área do
concurso

4.2 Atividade de extensão como ministrante ou
responsável técnico na área do concurso_

4.3 Outros a critério da comissão

Pontos
0,2 p/ano

até 0,1 p/atividade

até 0,1 p/atividade

Pontuação máxima
1,0

0,5

0,5


