
 

 

 
 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA DE REDISTRIBUIÇÃO/IFS Nº 001/2019 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL PARA OS CARGOS DE PROFESSOR EBTT – ANÁLISE DE CURRÍCULO 

PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ANÁLISE CURRICULAR 

Nome: _______________________________________________________________Matrícula SIAPE:  ____________ 

Instituição de Origem:  ______________________________________________________________________________ 

Data de Ingresso no serviço público como docente:  ______________________________________________________ 

Área: _________________________ Código da Vaga: _____________ Data do e-mail com solicitação:  ____________ 

 

Critérios 
Classificatórios 

Descrição 
Pontuação 

máxima 
Pontuação do 

Candidato 

Titulação 
Acadêmica 

Diploma de Doutorado oriundo de curso devidamente reconhecido 

(quando brasileiro) ou revalidado (quando estrangeiro), nos 

termos da Lei 9.394/1996 e alterações subsequentes, emitido por 

Instituição de Ensino, cujo programa seja reconhecido pela 

CAPES, sendo considerado apenas um Diploma. 

10,0 

 

Diploma de Mestrado oriundo de curso devidamente reconhecido 

(quando brasileiro) ou revalidado (quando estrangeiro), nos 

termos da Lei 9.394/1996 e alterações subsequentes, emitido por 

Instituição de Ensino, cujo programa seja reconhecido pela 

CAPES, sendo considerado apenas um Diploma. 

7,0 

 

Diploma de Especialização oriundo de curso devidamente 

reconhecido (quando brasileiro) ou revalidado (quando 

estrangeiro), nos termos da Lei 9.394/1996 e alterações 

subsequentes, emitido por Instituição de Ensino, cujo programa 

seja reconhecido pela CAPES, com carga horária mínima de 

360h., sendo considerado apenas um Diploma. 

5,0 

 

Experiência de 
Ensino 

Experiência Profissional de Magistério em instituições 

devidamente reconhecidas pelo MEC e no caso de línguas 

estrangeiras, em Centros de Idiomas, sendo 02 (dois) pontos para 

cada ano ou fração superior a 06 meses, não se pontuando o 

tempo concomitante. 

10,0 

 

Experiência de 
Pesquisa 

Livro editado com ISBN, publicado em editora com conselho 
editorial e indexado, nos últimos 5 anos, sendo 04 (quatro) 
pontos por livro. 

12,0 
 

Capítulo de livro editado com ISBN, publicado em editora com 
conselho editorial e indexado, nos últimos 5 anos, sendo 02 
(dois) pontos por capítulo. 

6,0 
 

Artigo científico publicado em periódico especializado com corpo 

editorial e indexação (classificação A, Capes) na área de 
12,0 

 



Critérios 
Classificatórios 

Descrição 
Pontuação 

máxima 
Pontuação do 

Candidato 

Educação, Ensino e/ou área pleiteada para o cargo, sendo 4,0 

(quatro) pontos por artigo, nos últimos 5 anos. 

Artigo científico publicado em periódico especializado com corpo 

editorial e indexação (classificação B, Capes) na área de 

Educação, Ensino e/ou área pleiteada para o cargo, sendo 2,0 

(dois) pontos por artigo, nos últimos 5 anos. 

6,0 

 

Trabalho completo publicado em anais de congresso científico, 

sendo 1,0 (um) ponto por trabalho, nos últimos 5 anos. 
3,0 

 

Experiência de 
Extensão 

Autoria ou coautoria de projeto de extensão e desenvolvido por 
meio de instituição educacional, com duração superior a 12 
meses, comprovados por meio de Certificado ou Declaração de 
conclusão, com valor de 4 (quatro) pontos, que tenha sido 
realizado nos últimos 5 anos. 

12,0 

 

Autoria ou coautoria de projeto de extensão e desenvolvido por 
meio de instituição educacional, com duração de até 12 meses, 
comprovados por meio de Certificado ou Declaração de 
conclusão, com valor de 2 (dois) pontos, que tenha sido 
realizado nos últimos 5 anos. 

6,0 

 

Experiência 
Profissional de 
Gestão 
Acadêmica 

Experiência Profissional de Gestão Acadêmica (cargos de 
direção e/ou chefia de setores acadêmicos – DAS, CD, FG ou 
FCC), com valor de 0,5 (meio) ponto por semestre. 

3,0 

 

Experiência 
Profissional 
(não-acadêmica) 

Experiência Profissional (não acadêmica), com valor de 1 (um) 
ponto por ano ou fração maior que seis meses. 

3,0 
 

Outros 

Diploma de Curso Técnico de Nível Médio realizado em 
instituição pertencente à Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. 

2,0 
 

Cursos realizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses 
anteriores a data de publicação do Edital, com carga horária 
mínima de 40 horas, que guardam relação direta com a área 
específica de atuação do servidor, sendo 1,0 (um) ponto por 
curso. 

3,0 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 100,0  

 

 

Membros da Comissão Examinadora – Portaria IFS 
Nº 1.698/2019 

Assinaturas 

Elza Ferreira Santos - Presidente  

Sílvia Letícia Abreu de Oliveira – Membro Titular  

Carla da Conceição Andrade – Membro Titular  

Rafaely Karolynne do Nascimento Campos – membro 
Suplente 

 

 


