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Quesito/Critérios de Análise Pontuação 
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Descrição   

Diploma de Doutor de curso pertencente à(s) área(s) do 

conhecimento, e quando citada(s), também à(s) subárea(s), 

especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, revalidado, 

quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente 

reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 9.394/1996 e 

alterações subsequentes, em consonância com perfil/habilitação 

exigidos para provimento de cada vaga ofertada neste Edital 

7 7 

Diploma de Mestre de curso pertencente à(s) área(s) do 

conhecimento, e quando citada(s), também à(s) subárea(s), 

especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, revalidado, 

quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente 

reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 9.394/1996 e 

alterações subsequentes, em consonância com perfil/habilitação 

exigidos para provimento de cada vaga ofertada neste Edital. 

6 6 

Diploma de Especialista de curso pertencente à(s) área(s) do 

conhecimento, e quando citada(s), também à(s) subárea(s), 

especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, revalidado, 

quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente 

reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 9.394/1996 e 

alterações subsequentes, em consonância com perfil/habilitação 

exigidos para provimento de cada vaga ofertada neste Edital. 

3 3 

Diploma de Graduação de curso pertencente à(s) área(s) do 

conhecimento, e quando citada(s), também à(s) subárea(s), 

especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, revalidado, 

quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente 

reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 9.394/1996 e 

alterações subsequentes, em consonância com perfil/habilitação 

exigidos para provimento de cada vaga ofertada neste Edital. 

4 4 

Diploma de Aperfeiçoamento de curso pertencente à(s) área(s) 

do conhecimento, e quando citada(s), também à(s) subárea(s), 

especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, revalidado, 

quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente 

reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 9.394/1996 e 

alterações subsequentes, em consonância com perfil/habilitação 

exigidos para provimento de cada vaga ofertada neste Edital. 

2 2 

Diploma de Técnico de Nível Médio de curso pertencente à(s) 

área(s) do conhecimento, e quando citada(s), também à(s) 

subárea(s), especificada(s) como prioritária(s) para cada vaga, 

revalidado, quando estrangeiro, ou oriundo de curso 

devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei 

9.394/1996 e alterações subsequentes, em consonância com 

perfil/habilitação exigidos para provimento de cada vaga 

ofertada neste Edital. 

1 1 

Disciplinas Cursadas na(s) área(s) do conhecimento no âmbito 

da graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e 

doutorado. 

1 7 

Total  30 
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Livro publicado (últimos 10 anos, até a data limite para 

comprovação do currículo - com autoria ou coautoria), ISBN 

relacionado com perfil/habilitação exigidos para provimento de 

cada vaga ofertada neste Edital — Cópia da Capa e da Ficha 

Catalográfica que comprovem a autoria/coautoria. 

2 5 

Organização de livro publicado (últimos 10 anos, até a data 

limite para comprovação do currículo - com autoria ou 

coautoria), ISBN relacionado com perfil/habilitação exigidos 

para provimento de cada vaga ofertada neste Edital — Cópia da 

Capa e da Ficha Catalográfica que comprovem a 

autoria/coautoria. 

1 5 

Capítulo de livro publicado (últimos 10 anos, até a data limite 

para comprovação do currículo - com autoria ou coautoria), 

ISBN relacionado com perfil/habilitação exigidos para 

provimento de cada vaga ofertada neste Edital. 

3 3 

Trabalho científico, com autoria ou coautoria, publicado em 

periódico constante no Qualis, que seja relacionado com 

perfil/habilitação exigidos para provimento de cada vaga 

ofertada neste Edital. 

2 8 

Trabalho científico, com autoria ou coautoria, publicado em 

anais de Congresso Internacional, que seja relacionado com 

perfil/habilitação exigidos para provimento de cada vaga 

ofertada neste Edital. 

1 3 

Trabalho científico, com autoria ou coautoria, publicado em 

anais de Congresso Nacional, que seja relacionado com 

perfil/habilitação exigidos para provimento de cada vaga 

ofertada neste Edital. 

1 1 

Total  25 
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Exercício de Magistério, em consonância com o disposto no 

perfil/habilitação exigidos para provimento de cada vaga 

ofertada neste Edital, em instituição pertencente à Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Universidades, 

Centros Federais de Educação Tecnológica e Escolas Técnicas 

ou Agrotécnicas Federais. (por semestre) 

1 7 

Exercício de Magistério na Educação Superior, em consonância 

com o disposto no perfil/habilitação exigidos para provimento 

de cada vaga ofertada neste Edital, em outras instituições 

educacionais. (por semestre). 

1 5 

Exercício de Magistério no Ensino Médio e/ou na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, em consonância com o 

disposto no perfil/habilitação exigidos para provimento de cada 

vaga ofertada neste Edital (por semestre). 

1 4 

Exposições e Palestras proferidas em eventos científicos de 

abrangência nacional e internacional (por evento) 

1 1 

Bolsista de iniciação científica (por bolsa) 1 1 

Exercício de monitoria, remunerada ou voluntária, de graduação 

ou de pós-graduação 

1 1 

Coordenação de Projeto de Extensão, Ensino e Pesquisa 

relacionado com perfil/habilitação exigidos para provimento de 

cada vaga ofertada neste Edital e desenvolvido por meio de 

instituição educacional, com duração igual ou superior a 12 

meses. (por ano) 

1 3 
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Participação de Projeto de Extensão, Ensino e Pesquisa 

relacionado com perfil/habilitação exigidos para provimento de 

cada vaga ofertada neste Edital e desenvolvido por meio de 

instituição educacional, com duração igual ou superior a 12 

meses 

1 1 

Pós-doutorado na área do concurso ou áreas afins 2 2 

Total  25 
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Experiência Profissional (não acadêmica) em consonância com 

o disposto no perfil/habilitação exigidos para provimento de 

cada vaga ofertada neste Edital. (por ano). 

1 20 

Total  20 

Total Geral  100 

 


