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ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO
PROVA DE TÍTULOS

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________

CURSO PRETENDIDO: ________________________________________________________________

ÁREA PRETENDIDA: _________________________________________________________________

POLO ESCOLHIDO (apenas para tutor presencial) : __________________________________________

Natureza do Título Nº de certificados Pontuação
máxima

Pontuação
obtida

1. Certificado de Curso de Doutorado. 01 16
2. Certificado de Curso de Mestrado. 01 13
3. Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato sensu:

- área afim à Área de Estudo ou em Educação; 01 8
- área específica ao curso. 01 10

4. Diploma de Graduação (desde que não seja a mesma
graduação apresentada para atendimento ao Requisito).

01 5

5. Atestado de exercício profissional na área:

- exercício profissional de docência na rede de ensino
pública e privada;

02 pontos por ano
ou fração superior a

06 meses
10

- exercício profissional fora da área de docência, mas
relacionado com a área de estudo, comprovado na
CTPS ou declaração emitida pelo setor competente do
órgão, com carimbo e assinatura do responsável.

01 ponto por ano ou
fração superior a 06

meses
5

6. Certificado de curso, realizados a partir de 2008, com
carga horária:

- maior que 120 horas; 02 – 3 pontos 06
- maior que 60 horas ou menor ou igual a 120 horas; 02 – 2 pontos 04
- inferior ou igual a 60 horas. 02– 1 ponto 02

7.Tutoria (conforme função pleiteada).

01 ponto para cada
período de 01 mês
de exercício ou a

cada 80 horas

12

8. Publicações em periódicos ou eventos na área (últimos
2 anos).

03 – 3 pontos 9

TOTAL 100

Obs: O candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, preencher os dados: nome do candidato, curso
pretendido, área pretendida e polo escolhido.

Não deverá ser preenchido o campo “pontuação obtida”.


