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Retificação tabela de pontuação 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Critérios de avaliação do currículo dos candidatos – coordenadores/professores 
Titulação, produções e experiência profissional Pontuação Pontuação máxima 

1. Especialização* 1,0 0,5 
2. Mestrado* 1,5 1,0 
3. Doutorado* 2,0 1,5 
4. Publicação de artigos em periódicos - com Qualis 0,5 2,0 
5. Coordenação/participação em projetos de extensão 0,5 2,0 
6. Trabalhos técnicos realizados (organização de eventos 
acadêmicos/culturais, cargos de direção, participação em mesas 
redondas, palestras, produção audiovisual, mapeamentos, 
elaboração de cartografias sociais, elaboração de catálogos) 

0,5 1,5 

7. Experiência em área social (membro de conselhos, 
projetos comunitários, assistência social, participação em 
movimento social e sindicato, voltados para o foco do projeto). 

0,5 1,5 

Pontuação máxima do candidato 10,0 pontos 
OBS: *Em função da avaliação referente à titulação do servidor, ela não será cumulativa. 
 
 
 
LEIA-SE: 
 

Critérios de avaliação do currículo dos candidatos – coordenadores/professores 
Titulação, produções e experiência profissional Pontuação Pontuação máxima 

1. Especialização* 0,5 0,5 
2. Mestrado* 1,0 1,0 
3. Doutorado* 1,5 1,5 
4. Publicação de artigos em periódicos - com Qualis 0,5 2,0 
5. Coordenação/participação em projetos de extensão 0,5 2,0 
6. Trabalhos técnicos realizados (organização de eventos 
acadêmicos/culturais, cargos de direção, participação em mesas 
redondas, palestras, produção audiovisual, mapeamentos, 
elaboração de cartografias sociais, elaboração de catálogos) 

0,5 1,5 

7. Experiência em área social (membro de conselhos, 
projetos comunitários, assistência social, participação em 
movimento social e sindicato, voltados para o foco do projeto). 

0,5 1,5 

Pontuação máxima do candidato 10,0 pontos 
OBS: *Em função da avaliação referente à titulação do servidor, ela será cumulativa. 
 
 

 


