
Tabela de pontuação da prova de títulos

DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR – CLASSE PROFESSOR ADJUNTO A, NÍVEL 1, REGIME DE
TRABALHO D.E., ÁREA/DISCIPLINA: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II / BANCO DE
DADOS I / BANCO DE DADOS II / PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS COM
SGBD, DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA DO CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E TECNOLOGIA (CCET) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

GRUPO I

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

Peso 2
Máximo de 4 pontos

Mestrado na Grande Área de Ciência da
Computação

3 pontos

Mestrado em áreas afins 2 pontos

Pós-doutorado (duração mínima de um ano) 1 ponto (máximo 1 ponto)

GRUPO II

Exercício em atividades do magistério (graduação, pós-graduação, ensino técnico e
tecnológico), de trabalhos técnicos na área de Computação e aprovação em concurso

público para o magistério superior.
Peso 3

Máximo de 10 pontos

Docência no magistério superior (graduação e
pós-graduação) na área de Computação. (nos
últimos 10 anos)

0,75 ponto por semestre letivo
(máx. 6 pontos)

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

0,5 ponto por semestre letivo
(máx. 3 pontos)

Docência no ensino técnico, tecnológico e de
extensão (escola técnica) em Computação. (nos
últimos 10 anos)

0,25 ponto por semestre letivo
(máx. 2 pontos)



Atividades profissionais não docentes relacionadas
à área de Banco de Dados (nos últimos 10 anos)

0,25 ponto por ano (máx. 1 ponto)

Outras atividades profissionais não docentes
relacionadas à área de Computação (trabalhos
técnicos especializados). (nos últimos 10 anos)

0,2 ponto por ano (máx. 1 ponto)

Aprovação em concurso público para o magistério
superior na área de Computação.

0,25 ponto (máximo 0,5 ponto)

Aprovação em concurso público. 0,1 ponto (máximo 0,3 ponto)

GRUPO III

Produção e circulação acadêmica de natureza intelectual e científica.
Peso 4

Máximo de 10 pontos

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

0,5 ponto por livro (máx. 1 ponto)

Organização de livro, com ISBN (nos últimos 10
anos)

0,1 ponto por livro (máx. 1 ponto)

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

0,1 ponto por capítulo (máx. 1
ponto)

Artigo científico publicado, com ISSN, em periódico
científico classificado no Qualis da CAPES (nos
últimos 10 anos).

Qualis A1 - 1,0
Qualis A2 - 0,8
Qualis A3 - 0,5
Qualis A4 - 0,3
Qualis B1 - 0,2

Máximo total de 5 pontos.

Trabalho científico publicado em anais de evento
classificado no Qualis da CAPES (nos últimos 10
anos).

Qualis A1 - 0,7
Qualis A2 - 0,5
Qualis A3 - 0,3
Qualis A4 - 0,2
Qualis B1 - 0,1

Máximo total de 5 pontos.

Premiações, distinções e menções honrosas
outorgadas por agências de fomento e instituições
oficiais de ensino superior e pesquisa.

0,1 por item
(máx. 0,5)

Orientação de trabalhos acadêmicos como
orientador principal.

Monografias e TCC - 0,1 (max. 0,5
ponto)



Dissertações de mestrado - 0,2
(max. 1 ponto)

teses de doutorado - 0,5 (max. 1,5
ponto)

Participações em bancas de defesa (por banca) Monografias e TCC - 0,05 (max.
0,1 ponto)

Dissertações de mestrado - 0,1
(max. 0,3 ponto)

Teses de doutorado - 0,2 (max. 0,6
ponto)

Bolsa de produtividade em pesquisa de agência de
fomento.

0,5 por bolsa (max. 1)

Intercâmbio de pesquisa em nível de pós-graduação
em universidade ou centro de pesquisa no exterior.

0,1 por ano (max. 0,5)

Coordenação ou participação em projeto de
pesquisa financiado por agência de fomento.

0,15 por coordenação
0,1 por participação

Apenas um por projeto
(max. 1)

Coordenação ou participação em projeto de
extensão financiado por agência de fomento.

0,1 por coordenação
0,05 por participação

Apenas um por projeto
(max. 1)

Depósito de patentes nacionais ou internacionais. 0,5 por patente (max. 1)


