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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 
Matéria(s)/Disciplina(s): Jogos; História e Organização da Educação Física; Saúde Pública; 
Lazer; Estágios Supervisionados. 

 

TABELA DE PONTOS PARA ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE 

 

I – GRAU ACADÊMICO (ATÉ 5,0 PONTOS) 

1.1. Doutorado  5,0 pontos  

1.2. Mestrado 2,0 pontos  

1.3. Residência 1,0 ponto  

1.4. Especialização 0,5 pontos  

 

II – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ATÉ 2,0 PONTOS) 

2.1. Publicação de livro ou capítulo na área do concurso (0,2 pontos 
por atividade). 

0,4 pontos  

2.2. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES A (0,2 pontos por 
artigo). 

0,8 pontos  

2.3. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES B (0,2 pontos por 
artigo). 

0,6 pontos  

2.4. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES C (0,2 pontos por 
artigo). 

0,4 pontos  

2.5. Realização e/ou participação em projeto de pesquisa, ensino e/ou 
extensão na área do concurso (0,2 pontos por atividade). 

0,6 pontos  

2.6. Publicação de trabalho em jornadas, congressos ou seminários na 
área do concurso (0,2 pontos por atividade).  

0,4 pontos  

2.7. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos ou seminários 
na área do concurso (0,2 pontos por atividade). 

0,4 pontos  

2.8. Orientação concluída de tese de doutorado (0,2 pontos por 
orientação). 

0,6 pontos  

2.9. Orientação concluída de dissertação de mestrado (0,2 pontos por 
orientação). 

0,4 pontos  

2.10. Orientação concluída de monografia de especialização (0,1 pontos 
por orientação). 

0,3 pontos  

2.11. Orientação concluída de trabalho de conclusão de curso de 
graduação (0,1 pontos por orientação). 

0,2 pontos  

2.12. Participação em bancas de mestrado e doutorado (0,2 pontos por 
banca). 

0,6 pontos  

2.13. Participação em bancas de especialização e graduação (0,1 
pontos por banca). 

0,3 pontos  
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III – EXPERIÊNCIA DOCENTE (ATÉ 2,0 PONTOS) 

3.1. Docência na Educação Superior (0,2 pontos por ano). 1,0 ponto  

3.2. Docência na Educação Básica (0,2 pontos por ano). 1,0 ponto  

 

 

IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE, OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, 
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, ATIVIDADES LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS (ATÉ 1,0 PONTO) 

4.1. Atividades de assessoria e consultoria técnica na área do concurso 
(0,1 pontos por ano). 

0,2 pontos  

4.2. Participação em Grupo de Pesquisa (0,1 pontos por ano). 0,3 pontos  

4.3. Outras experiências profissionais não docentes, outras atividades 
técnico-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou 
artísticas (0,1 pontos por ano). 

0,3 pontos  

4.4. Participação como ouvinte em cursos e eventos de no mínimo 20 
horas (0,1 pontos por atividade). 

0,2 pontos  

4.5. Organização de cursos e eventos de no mínimo 20 horas (0,1 
pontos por atividade).  

0,2 pontos  

 

 

 

 


