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ATENÇÃO: 

• Conforme o Edital (item 3.5): “A prova de títulos terá caráter classificatório e deverá ser 
realizada como etapa posterior à prova escrita e somente apresentarão os títulos os 
candidatos aprovados na prova escrita” 

• Só serão pontuadas as atividades/itens com comprovação. 
• FAVOR ORGANIZAR A COMPROVAÇÂO DOS TÍTULOS NA ORDEM DA TABELA 

ABAIXO 
 

 
GRUPO I 

Avaliação da titulação dos candidatos nos graus de Doutorado, de Mestrado e de Pós-
doutorado. 

Peso 4 
Máximo de 10 pontos 

Doutorado em Educação  5 pontos 
Doutorado em áreas afins 4 pontos 
Mestrado em Educação 4 pontos 
Mestrado em áreas afins 3 pontos 
Pós-doutorado (duração mínima de um ano) 
  

1 ponto 
(Pontuação máxima 1 ponto) 

 
GRUPO II 

Exercício em atividades do magistério (graduação, pós-graduação e Educação Básica), de 
trabalhos técnicos na área da Educação e aprovação em concurso público para o magistério 

(ensino superior e educação básica).  
Peso 3 

Máximo de 10 pontos 
Docência no magistério superior (graduação ou pós-graduação) na 
área da Educação. (nos últimos 10 anos) 

1,5 ponto por ANO letivo 
(máximo 3 pontos) 

Docência no magistério superior (graduação ou pós-graduação) 
em áreas afins. (nos últimos 10 anos) 

1,0 ponto por ANO letivo 
(máximo 2 pontos) 



 

Docência na Educação Básica. (nos últimos 10 anos) 0,3 ponto por Ano letivo 
(máximo 1,5 ponto) 

Gestão no magistério: Educação Básica ou no Ensino Superior 
(nos últimos 10 anos). 

0,2 ponto por ANO letivo 
(máximo 1 ponto) 

Outras atividades profissionais não docentes relacionadas com a 
área de Educação ou com a área de conhecimento específico do 
concurso - trabalhos técnicos (nos últimos 10 anos). 

0,2 ponto por ANO 
(máximo 1 ponto) 

Aprovação em concurso público para o magistério superior em 
curso de Pedagogia/Educação. 

1,0 ponto por concurso 
(máximo 2 pontos) 

Aprovação em concurso público para o magistério superior em 
áreas afins 

0,5 ponto por concurso 
(máximo 1 ponto) 

Aprovação em concurso público para a Educação Básica. 0,5 ponto por concurso 
(máximo 1,5 ponto) 

GRUPO III 
Produção e circulação acadêmica de natureza intelectual e científica. 

Peso 3 
Máximo de 10 pontos 

Livro autoral publicado ou traduzido, com ISBN – (nos últimos 
10 anos) 

0,5 pontos por livro 
(máximo 1 pontos) 

Organização de livro, com ISBN (nos últimos 10 anos) 0,5 pontos por livro 
(máximo 1 ponto) 

Capítulo de livro publicado ou traduzido, com ISBN (nos últimos 
10 anos) 

0,25 pontos por capítulo 
(máximo 1 ponto) 

Artigo científico publicado ou traduzido, com ISSN, em revista 
Classificada no Qualis Periódicos CAPES (nos últimos 10 anos) 
 

Qualis A - 0,25 pontos   
                  (máximo 1 pontos) 
Qualis B - 0,2 pontos   
                (máximo 0,6 pontos) 
Qualis C - 0,1 pontos   
                 (máximo 0,4 ponto) 
Total: máximo 2 pontos 

Trabalho completo publicado em anais de evento (nos últimos 05 
anos) 

0,1 pontos por trabalho 
(máximo 0,5 ponto) 

Trabalho acadêmico premiado (Capes, CNPq, Fundações 
estaduais de pesquisa, órgãos internacionais reconhecidos no 
campo da Educação) 

0,5 
(máximo 0,5 ponto) 

Orientação de trabalhos de monográficos/TCC/especialização. 
(últimos 05 anos) 

0,1 por orientação 
(máximo 0,5 ponto) 

Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de 
doutorado (por banca). (nos últimos 05 anos) 0,1 por banca 

(máximo 0,5 ponto) 
Orientador principal de dissertação de mestrado e tese de 
doutorado (por banca). (nos últimos 05 anos) 0,25 por orientação 

(máximo 1 ponto) 
Bolsista de produtividade em pesquisa CNPq ou bolsa equivalente 
(nos últimos 10 anos). 

0,5 por bolsa 
(máximo 1 ponto) 

Participação em Projetos de Pesquisas acadêmicas na área da 
Educação. (nos últimos 10 anos). 

0,2 ponto por projeto 
(máximo 0,4 ponto) 

Participação em Projetos de extensão universitária. (nos últimos 
10 anos). 

0,1 ponto por projeto 
(máximo 0,3 ponto) 

Elaboração de material didático com ISBN. 0,1 por material 
(máximo 0,2 pontos) 

Comissão Examinadora 


