
ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 
 
CANDIDATO:  
 
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA:  
 
Nº DE INSCRIÇÃO:  
 

NATUREZA DO TÍTULO Nº DE CERTIFICADOS PONTOS 
MÁXIM

O 
TOTAL 

OBTIDO 
1. Certificado de Curso de Doutorado obtido em curso     
credenciado pelo CNE. 

 01 20  

2. Certificado de Curso de Mestrado obtido em curso     
credenciado pelo CNE. 

 01 15  

3. Certificado e histórico de Curso de Especialização em 
nível     de Pós-Graduação Lato-Sensu que atender às   
exigências da resolução 01/2001 do CNE. 

 01 10  

4. Habilitação específica obtida em curso de graduação 
      

 01 05  

5. Certificado de participação em curso relacionado com a 
área ou com Educação com carga horária:  

///////////////////////////////////////
/////////////////////// 

///////////////
///////////// 

/////////////////////////
/////////////////////////
// 

     - maior ou igual a 180 horas  01cert. (02pontos) 02 
05 

 
     - maior ou igual a   80 horas  02 (01) 02  
     - maior ou igual a   40 horas  02  (0,5) 01  
6. Ministração de cursos, palestras, workshop e oficinas 
relacionados com a área ou com Educação, com carga 
horária mínima de 8 horas 
 
 
 
 
      

04 (01) 04  

7. Declaração de bolsa de Iniciação Científica 02 (01) 02  
8. Declaração de Monitoria ou Tutoria relacionada à área 
com carga horária acima de 100h 

02 (01) 02  

9. Declaração de Estágio relacionado à área com carga 
horária acima de 100h e descrição de atividades. 

02 (01) 02  

10. Orientação de trabalho (tese, dissertação, 
monografia,iniciação científica ou projeto final de 

d ã ) 

06 (0,5) 03  

11. Publicação em periódico especializado com ISSN/IBCT 
contendo capa, ficha catalográfica, índice ou sumário  e 
primeira página do artigo 

03 (02) 06  

12. Publicação de artigos ou resumos em anais de congresso 02 (0,5) 01  

13. Apresentações em Congressos (Pôster, Oral, Mesa 
redonda) 

02 (0,5) 01  

14. Livro ou capítulo de livro editado, relacionado à área ou 
à Educação  com ISBN 

01 05  

15. Comprovante de aprovação em concurso público na área 
de ensino (Diário Oficial) 

02 (0,5) 01  

15. Atestado de exercício profissional na área: 
     - de magistério na área específica 

02 pontos por ano ou 
fração superior a 06 

(seis) meses 

 
 
 

18 

 
 

     - de magistério, professor, instrutor ou regente de classe 01 ponto por ano ou 
fração superior a 06 

(seis) meses 
     - relacionada com a área da disciplina a que concorre 01 ponto  por ano ou 

fração superior a 06 
(seis) meses 

              TOTAL                              
 
 

 
  


