Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH)
Departamento de BiblioteconomiA (DEPB)
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
(Edital n° 38 de 18 de junho de 2019 e Resolução nº 1.075, de 1 de julho de 1993)
ANÁLISE DOS TÍTULOS – CURRICULO LATTES COMPROVADO
Número da inscrição: _____________________ CPF: ______________________________
Nome do candidato: _________________________________________________________
Área/Disciplina:
( ) 2.2.1 Organização do Conhecimento / Representação Descritiva e Temática
( ) 2.2.2 Fundamentos da Biblioteconomia / Fundamentos da Bibliografia e Documentação /
Fontes de Informação
( ) 2.2.3 Historia, Fundamentos e Serviços de Informação e Biblioteca
( ) 2.2.4 Formação e Desenvolvimento de Coleções / Ensino de Formação e
Desenvolvimento de Coleções / Comunicação / Comunicação Científica
ATENÇÃO: Serão atribuídas notas de zero a dez à prova de títulos, observados os critérios
indicados em cada Grupo. Deve-se considerar também o cálculo da pontuação máxima no
quesito Produção Acadêmica. Por exemplo, se o candidato está concorrendo à vaga de Representação Descritiva e Temática, sua produção nesta área poderá ter a pontuação máxima,
mas a produção em outras áreas pontuará metade do valor máximo. No quesito Experiência
Docente, por sua vez, se esse mesmo candidato ministrou disciplinas sobre CDD ou CDU poderá obter até 1 ponto, porém se ministrou disciplinas sobre outros temas obterá até 0,5 ponto
neste quesito.
GRUPO I (FORMAÇÃO ACADÊMICA - até 2,00 pontos)
Avaliação da titulação dos candidatos nos graus de Doutorado, Mestrado, Especialização
Critérios

Pontuação (até)

Doutoramento na área do concurso

0,80

Doutoramento fora da área do concurso

0,40

Mestrado na área do concurso

0,80

Mestrado fora da área do concurso

0,40

Graduação na área do concurso

0,40

Pós-Doutoramento

0,20

Especialização

0,20
Pontuação total do GRUPO I (máximo de 2 pontos)

Pontos Obtidos

GRUPO II (EXPERIÊNCIA DOCENTE - até 2,00 pontos)
Exercício de atividades do magistério, sobretudo superior, em nível de graduação e pósgraduação, considerando como fatores para atribuição dos pontos o tempo de exercício e
as contribuições ao desenvolvimento do ensino
Critérios

Pontuação (até)

Ensino de Graduação

1,0

Ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu

1,0

Ensino de Pós-Graduação Lato-Sensu

0,50

Atividades de monitoria

0,20

Administração acadêmica

0,20

Pontos Obtidos

Pontuação total do GRUPO II (máximo de 2 pontos)

GRUPO III (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – até 1,50 pontos)
Exercício de atividades profissionais não docentes, desde que relacionadas à área
específica do concurso
Critérios

Exercício técnico-profissional, em função
diretamente relacionada à área objeto do
concurso (para cada ano)
Exercício técnico-profissional, em função
diretamente relacionada à área objeto do
concurso, exercendo cargo de chefia (para cada
ano)
Exercício técnico-profissional, fora da área
objeto do concurso (para cada ano)

Pontuação

Pontos Obtidos

0,20 p/ano

0,30 p/ ano
0,10 p/ ano

Pontuação total do GRUPO III (máximo de 1,5 pontos)

GRUPO IV (PRODUÇÃO ACADÊMICA – até 2,00 pontos)
Produção acadêmica de natureza intelectual, científica, artística, cultural ou técnica,
relacionada à área de conhecimento do concurso
Critérios

Pontuação (até)

Publicações em periódicos nacionais

0,60

Publicações em periódicos nacionais

0,60

Livro (autoria) publicado por editora com corpo
editorial
Livro (organização) publicado por editora com
corpo editorial
Capítulo de livro publicado por editora com corpo
editorial

0,60
0,40
0,60

Tradução de livro

0,30

Tradução de capítulo ou artigo

0,30

Comunicação em anais de Congresso
(Internacional)

0,30

Pontos Obtidos

Comunicação em anais de Congresso (nacional)

0,30

Apresentação de comunicações (Internacional)

0,20

Apresentação de comunicações (Nacional)

0,20

Prefácios e apresentações

0,10

Organização de número temático de periódico

0,10

Organização de anais de congresso

0,10

Trabalhos publicados em jornais e revistas
(magazines)
Resenhas
Relatórios de pesquisa (não-publicados)
Preleção de palestras e conferências em
eventos na área (Internacional)
Preleção de palestras e conferências em
eventos na área (Nacional)

0,05
0,10
0,10
0,30
0,30

Pontuação total do GRUPO IV (máximo de 2 pontos)

GRUPO V (ORIENTAÇÕES E PROJETOS - até 1,00 ponto)
Critérios

Pontuação (até)

Orientações concluídas: Doutorado

0,30

Orientações concluídas: Mestrado

0,30

Orientações concluídas: Iniciação Científica

0,30

Orientações concluídas: monografia de
Graduação / TCC

0,30

Orientações concluídas: monografia de
Especialização

0,30

Orientações concluídas: outras exemplo PET

0,20

Coordenação de projetos de pesquisa

0,30

Participação em projetos de pesquisa

0,20

Participação em projetos sociais (voluntariado)

0,10

Participação em projetos de extensão aprovados
pela IES e/ou algum órgão de fomento

0,20

Coordenação de projetos de Extensão
aprovados por Instituição de Pesquisa ou IES,
com duração mínima de 15 horas na área do
concurso

0,30

Atividades de intercâmbio com outras
instituições (inclui convênios, projetos conjuntos)

0,20

Pontuação total do GRUPO V (máximo de 1 ponto)

Pontos Obtidos

GRUPO VI (PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS – até 0,50 pontos)
Critérios

Pontuação (até)

Participações em congressos na área do
concurso (Internacionais)

0,50

Participações em congressos na área do
concurso (Nacionais)

0,50

Pontos Obtidos

Pontuação total do GRUPO VI (máximo de 0,50 pontos)

GRUPO VII (PARTICIPAÇÃO EM BANCAS E COMISSÕES – até 0,50 pontos)
Critérios

Pontuação (até)

Participação em bancas – Pós-Graduação

0,50

Participação em bancas – concursos

0,20

Participação em bancas – outras Ex: TCC

0,20

Participação em comissões especiais

0,20

Pontos Obtidos

Pontuação total do GRUPO VII (máximo de 0,50 pontos)

GRUPO VIII (CONCURSOS ARROVADOS E PREMIAÇÕES – até 0,50 pontos)
Critérios

Pontuação (até)

Aprovação em concurso público

0,50

Premiações recebidas

0,50

Pontos Obtidos

Pontuação total do GRUPO VIII (máximo de 0,50 pontos)

Pontuação final = Grupo I + Grupo II + Grupo III + Grupo IV + Grupo V + Grupo VI + Grupo VII +
Grupo VIII

NOTA FINAL DO CANDIDATO: _______________________________________________

1ª Conferência por: ____________________________________________ Em: __/__/2019
2ª Conferência por: ____________________________________________ Em: __/__/2019
3ª Conferência por: ____________________________________________ Em: __/__/2019

