
ANEXO III  
QUADROS DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE 
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E  

CONTINUADA (FIC) EAD DE ESPANHOL E INGLÊS DO IFSULDEMINAS  
 
Quadro I - Tutor para o curso de espanhol 
 
 

item 
 

Descrição 
 

Pontuação 
 

Pontuação 
máxima 

R 1 Diploma de Licenciatura Plena em Letras - espanhol (cursos         
reconhecidos pelo MEC) 

Requisito Mínimo          -- 

T 

 

2 

 

 

Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo        
considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior valor 

Doutorado 10 pontos  
10 Mestrado 8 pontos 

Especialização 6 pontos 

 
 
 
 
 
P 

 

3 

Experiência docente na área de espanhol em escolas de ensino          
regular; cursos particulares de idiomas (com CNPJ ativo);        
Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de       
Educação, CEFETs ou faculdades particulares reconhecidas      
pelo MEC.  

 

2 ponto por mês completo 

 

 
30 

 
4 

Participação como bolsista da Rede e-Tec no curso e-Tec         
idiomas, Pronatec, MedioTec, Programa Novos Caminhos,      
Espanhol Sem Fronteiras do IFSULDEMINAS, enquanto      
tutor em cursos de Espanhol.  

 
1 ponto por mês completo 

 

 
12 

 

 

 

C 

 
5 

Cursos de capacitação que tenham como tema Educação a         
Distância (EaD) com carga horária mínima de 20 horas, não          
sendo considerados para fins de pontuação participações em        
eventos como congressos, seminários, workshops,     
apresentação de trabalho e afins. 

2 pontos por certificado   
8 

 

6 

Participação em exames de proficiência em idiomas na área         
específica da vaga (exames reconhecidos internacionalmente,      
exemplos: Dele, entre outros) mínimo B1. 

6 pontos por exame válido     
emitido a partir de 2019 

12 

 
7 

Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
espanhola no exterior presencialmente, com carga horária       
mínima de 80 horas, não sendo considerados para fins de          
pontuação participações em eventos como congressos,      
seminários, workshops, apresentação de trabalho e afins. 

10 pontos por certificado 20 

 8 Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
espanhola presencialmente ou a distância, com carga horária        
mínima de 30 horas. 

2 pontos por certificado 8 

LEGENDA: R = Requisito Mínimo; T = Titulação; P = Experiência Profissional; 
C = Curso de Capacitação; Total  100 



 
Quadro II - Tutor para o curso de Inglês 
 

 
 
 
 
 

 
item 

 
Descrição 

 

Pontuação 
 

Pontuação 
máxima 

R 1 Diploma de Licenciatura Plena em Letras - inglês (cursos         
reconhecidos pelo MEC) 

Requisito Mínimo          -- 

T 

 
2 

 

 

Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo        
considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior          
valor 

Doutorado 10 pontos  
10 Mestrado 8 pontos 

Especialização 6 pontos 

 
 
 
 
 
P 

 
3 

Experiência docente na área de Língua inglesa em escolas         
de ensino regular; cursos particulares de idiomas (com        
CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais;      
Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades       
particulares reconhecidas pelo MEC.  

 
2 ponto por mês completo 

 
 

30 

 

4 

Participação como bolsista da Rede e-Tec no curso e-Tec         
idiomas, Pronatec, MedioTec, Programa Novos     
Caminhos, Inglês Sem Fronteiras do IFSULDEMINAS,      
enquanto tutor em cursos de inglês.  

 

1 ponto por mês completo 

 

 
12 

 

 

 

C 

 
5 

Cursos de capacitação que tenham como tema Educação a         
Distância (EaD) com carga horária mínima de 20 horas,         
não sendo considerados para fins de pontuação       
participações em eventos como congressos, seminários,      
workshops, apresentação de trabalho e afins. 

2 pontos por certificado   
8 

 
6 

Participação em exames de proficiência em idiomas na        
área específica da vaga (exames reconhecidos      
internacionalmente, exemplos: TOEFL, TOEIC IELTS,     
Cambridge, entre outros) mínimo B1. 

6 pontos por exame válido     
emitido a partir de 2019 

12 

 
7 

Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
inglesa no exterior presencialmente, com carga horária       
mínima de 80 horas, não sendo considerados para fins de          
pontuação participações em eventos como congressos,      
seminários, workshops, apresentação de trabalho e afins. 

10 pontos por certificado 20 

 8 Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
inglesa presencialmente ou a distância, com carga horária        
mínima de 30 horas. 

2 pontos por certificado 8 

LEGENDA: R = Requisito Mínimo; T = Titulação; P = Experiência Profissional; 
C = Curso de Capacitação; Total  100 



Quadro III - Professor Conteudista para o curso de Inglês 
 

 

 

 
item 

 
Descrição 

 

Pontuação 
 

Pontuação 
máxima 

R 1 Diploma de Licenciatura Plena em Letras - inglês (cursos         
reconhecidos pelo MEC) 

Requisito Mínimo          -- 

T 

 
2 

 

 

Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo        
considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior valor 

Doutorado 10 pontos  
10 Mestrado 8 pontos 

Especialização 6 pontos 

 
 
 
 
 
P 

 
3 

Experiência docente na área de Língua inglesa em escolas de          
ensino regular; cursos particulares de idiomas (com CNPJ        
ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos      
Federais de Educação, CEFETs ou faculdades particulares       
reconhecidas pelo MEC.  

 
2 ponto por mês completo 

 
 

24 

 
4 

Participação como bolsista da Rede e-Tec no curso e-Tec         
idiomas, Pronatec, MedioTec, Programa Novos Caminhos,      
Inglês Sem Fronteiras do IFSULDEMINAS, enquanto      
Professor Conteudista em cursos de inglês.  

 
3 ponto por mês completo 

 

 
18 

 

 

 

C 

 
5 

Cursos de capacitação que tenham como tema Educação a         
Distância (EaD) com carga horária mínima de 20 horas, não          
sendo considerados para fins de pontuação participações em        
eventos como congressos, seminários, workshops,     
apresentação de trabalho e afins. 

2 pontos por certificado   
8 

 
6 

Participação em exames de proficiência em idiomas na área         
específica da vaga (exames reconhecidos internacionalmente,      
exemplos: TOEFL, TOEIC IELTS, Cambridge, entre outros)       
mínimo B1. 

6 pontos por exame válido     
emitido a partir de 2019 

12 

 
7 

Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
inglesa no exterior presencialmente, com carga horária       
mínima de 80 horas, não sendo considerados para fins de          
pontuação participações em eventos como congressos,      
seminários, workshops, apresentação de trabalho e afins. 

10 pontos por certificado 20 

 
8 

Ter realizado curso de aprimoramento da área de língua         
inglesa presencialmente ou a distância, com carga horária        
mínima de 30 horas. 

2 pontos por certificado 8 

LEGENDA: R = Requisito Mínimo; T = Titulação; P = Experiência Profissional; 
C = Curso de Capacitação; Total  100 


