Edital nº:

01-2020 Campus Serra

Área de Estudo/Disciplina:

Candidato:

História
Nº de Inscrição:

Especificação

Quantidade
Máxima

Valor de Pontos Pontuação Pontuação
por Título
Máxima Total Obtida

Certificado de Curso de Doutorado em área afim da Disciplina obtido em curso
A credenciado pelo CNE, quando estrangeiro traduzido por tradutor juramentado 01 Certificado
e revalidado.

45,0

45,0

Certificado de Curso de Mestrado em área afim da Disciplina obtido em curso
B credenciado pelo CNE, quando estrangeiro traduzido por tradutor juramentado 01 Certificado
e revalidado.

35,0

35,0

Certificado e histórico de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em área afim da
C Disciplina obtido em curso que atenda as resoluções do CNE, quando 01 Certificado
estrangeiro traduzido por tradutor juramentado e revalidado.

25,0

25,0

Habilitação específica obtida em Curso de Graduação relacionado à Disciplina,
D especificado no pré-requisito da vaga. Quando estrangeiro traduzido por 01 Certificado
tradutor juramentado e revalidado.

5,0

5,0

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

----------------------------------------------------------------------

- igual ou superior a 180h

02 Certificados

2,0

4,0

- igual ou superior a 80h

02 Certificados

1,0

2,0

- igual ou superior a 40h

02 Certificados

0,5

1,0

- igual ou superior a 20h

04 Certificados

0,25

1,0

Ministração de Cursos, Palestras, Workshop, Minicursos, Oficinas e
F apresentação em congresso ou similar, relacionados com a Área de 05 Certificados
Estudo/Disciplina ou com Educação

1,0

5,0

E

G

Declaração ou Certificado de bolsa de Iniciação Científica, com carga horária
02 Declarações
igual ou superior a 100h.

0

0

H

Declaração ou Certificado de Monitoria ou Tutoria relacionada à área com carga
02 Declarações
horária igual ou superior a 100h.

1,0

2,0

I

Declaração ou Certificado de Estágio relacionado à área com carga horária
02 Declarações
acima de 100h e descrição de atividades.

1,0

2,0

- Doutorado
J

Orientação de trabalho (tese, dissertação, - Mestrado
monografia, iniciação científica ou projeto final
- Especialização
de graduação,)
- Graduação / Inic. Científica

1,5
-------

1,0
0,5

4,0

0,5

Participação como Membro da Banca, exceto orientador (tese, dissertação,
05 Declarações
monografia, iniciação científica, projeto final de graduação)

0,2

1,0

Publicação em periódico especializado nacional ou internacional relacionada
com a Área de Estudo/Disciplina ou com Educação contendo cópia: do
L
02 Publicações
ISSN/IBCT, da capa da revista, da ficha catalográfica, do índice ou sumário e da
primeira página do artigo (onde conste o nome do candidato)

2,0

4,0

0

0

K

M Publicação de artigos ou resumos em anais de congresso

02 Publicações

Comunicação Oral
N Apresentações em Congressos

0

Pôster

-------

Mesa Redonda

0

0

0

Livro ou capítulo de livro editado, relacionado à área ou à Educação,
O apresentando: ISBN capa, ficha catalográfica, índice ou sumário e página onde 01 Publicação
conste o nome do(s) autor(es).

0

0

04
Comprovantes

0

0

2,0

20,00

1,0

20,00

0,5

3,0

P Comprovante de aprovação em concurso público na área de ensino (D.O.U.)
Atestado de exercício profissional comprovado
através de Declaração da Instituição, constando
dia, mês e ano de início e término do contrato.
Q Em caso de contrato vigente, será considerada a
data em que a declaração foi emitida. Não será
aceita comprovação por meio da cópia da
carteira de trabalho.

- de magistério,
específica

área

- de magistério, área não
específica

-------

- Atuação profissional na
área específica – Fora do
Magistério:

TOTAL
Banca examinadora:
Data: ____/___/_____
assinatura

assinatura

assinatura

