
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS CENTRO SERRANO

Edital nº:         Nº de Inscrição:       Área de Estudo/Disciplina: 
Candidato:                                

Especificação Quan dade
Máxima

Valor de Pontos por
Título

Pontuação
Máxima

Pontuação Total
Ob da

01 Cer ficado de  Curso de  Doutorado,  de  acordo com  o  pré-requisito
estabelecido, ob do em curso credenciado pelo Conselho Nacional de
Educação, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado

01 
Cer ficado

45,0 45,0

02 Cer ficado  de  Curso  de  Mestrado,  de  acordo  com  o  pré-requisito
estabelecido, ob do em curso credenciado pelo Conselho Nacional de
Educação, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado

01 
Cer ficado

35,0 35,0

03 Cer ficado e histórico de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”,  de
acordo com o pré-requisito estabelecido, ob do em curso que atenda
às  prescrições  da  Resolução  no  01/2007  do  Conselho  Nacional  de
Educação  (descrição  abaixo)  ou,  quando  estrangeiro,  devidamente
revalidado

01 
Cer ficado

25,0 25,0

04 Habilitação específica ob da em curso de graduação relacionada com
a Área de Estudo/Disciplina especificada no pré-requisito da vaga

01 
Cer ficado

5,0 5,0

05 Cer ficados de par cipação em cursos, relacionados com a Disciplina
ou com Educação, com carga horária

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

- igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, exceto Especialização
Lato Sensu

02 Cer ficado 2,0 4,0

- de 80 (oitenta) a 179 (cento e setenta e nove) horas 02 Cer ficados 1,0 2,0

- de 40 (quarenta) a 79 (setenta e nove) horas 02 Cer ficados 0,5 1,0

-  de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) horas 04 Cer ficados 0,25 1,0

06 Ministração  de  Cursos,  Palestras,  Workshop,  Minicursos,  Oficinas  e
apresentação em congresso ou similar,  relacionados  com a Área de
Estudo/Disciplina  ou  com  Educação, com  carga  horária:  igual  ou
superior a 08 horas:

05 Cer ficados 1,0 5,0

07 Publicação  em  periódico  especializado  nacional  ou  internacional
relacionada  com a Disciplina  ou  com Educação contendo cópia:  do
ISSN/IBCT,  da  capa  da  revista,  da  ficha  catalográfica,  do  índice  ou
sumário  e  da  primeira  página  do  ar go  (onde  conste  o  nome  do
candidato)

02
Publicações

2,0 4,0

08 Atestado de exercício  profissional
comprovado  através  de
Declaração  da  Ins tuição,
constando dia, mês e ano de início
e término do contrato. Em caso de
contrato vigente, será considerada
a  data  em  que  a  declaração  foi
emi da

-  Exercício  profissional  de  Magistério,  professor,
instrutor ou regente de classe na Área Específica,
objeto do concurso

2,0 por ano ou fração
superior a 6 meses

20,00
-  Exercício  profissional  de  magistério,  professor,
instrutor ou regente de classe 1,0 por ano ou fração

superior a 6 meses

- Exercício profissional que não for de Magistério,
professor,  instrutor  ou  regente  de  classe,  mas
es ver  relacionado com  a  Área/Disciplina  objeto
do Concurso

0,5 por ano ou fração
superior a 6 meses

3,0

TOTAL


