
ANEXO I 

PERFIL E HABILITAÇÃO MÍNIMA 

 

Cód. Vaga Habilitação mínima 
Total de 
Vagas 

1002 

Licenciatura em Pedagogia OU Artes OU Educação Física; Especialização reconhecida pelo 
MEC com carga horária mínima de 360 horas e 03 de anos de magistério superior OU Mestrado 
reconhecido pelo MEC com experiência mínima comprovada de 01 (um) ano no magistério 
superior. 

01 

  



ANEXO II 

PONTUAÇÃO DECLARADA – PROFESSOR FORMADOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Código da Vaga:  Nome:  

 

Preencha o formulário abaixo conforme Anexo IV e documentação comprobatória enviada, respeitando os limites máximos 
de ponto em cada quesito. 

PONTUAÇÃO DECLARADA – Preenchimento obrigatório pelo candidato 

Código Declaração de titulação e experiência 
Pontuação 

declarada: 

T1 
Declaro possuir e comprovar a seguinte titulação: 

(   ) Doutorado – 40 pontos   (   ) Mestrado – 30 pontos   (   ) Especialização – 20 pontos 
 

E1 

Declaro que atuei em (      ) disciplinas como professor na modalidade a distância em cursos 

ofertados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

(4 pontos por oferta – Máximo 20 pontos) 

 

E2 
Declaro que atuei em (      ) disciplinas como professor na modalidade a distância 

(3 pontos por oferta – Máximo 15 pontos) 
 

E3 
Declaro possuir (    ) semestre(s) de docência no ensino superior na modalidade presencial. 

(1 ponto por semestre – Máx. 05 pontos). 
 

P1 

Declaro possuir (     ) artigo(s) publicados em revistas científicas com Qualis/CAPES nos últimos 3 

(três) anos. 

(4 pontos por artigo – Máx. 20 pontos) 

 

Declaro perfazer o total de pontos a seguir, de acordo com o Anexo IV do presente edital.  

 

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e preencho plenamente os requisitos 

descritos e aceito as condições estabelecidas no teor deste Edital e seus Anexos, dos quais não poderei alegar desconhecimento. 

 

_____________________________, ________ de ______________________ de_________ 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do candidato (conforme documento de identificação) 
  



ANEXO III 

CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

Divulgação do Edital 27/03/2020 

Inscrições  30/03/2020 a 12/04/2020 

Resultado parcial 15/04/2020 

Recurso contra o resultado parcial 16/04/2020 

Homologação do resultado final  17/04/2020 

 

  



ANEXO IV 

PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 

 
Titulação 

(pontuação máxima = 40 pontos) 
Pontuação 
(por título) 

Número 
máximo de 

títulos 

Pontuação 
máxima 

T1 

Título de Doutorado em curso reconhecido pelo MEC. 40 

1 40 Título de Mestre em curso reconhecido pelo MEC. 30 

Título de Especialização Lato Sensu em curso com no 
mínimo 360 horas reconhecido pelo MEC 

20 

 
Experiência Profissional 

(pontuação máxima = 40 pontos) 
Pontuação 

Número 
máximo 

Pontuação 
máxima 

E1 
Experiência Profissional como professor na modalidade a 
distância em cursos ofertados em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) – por oferta. 

04 05 20 

E2 
Experiência Profissional como professor na modalidade a 
distância – por oferta. 

03 05 15 

E3 
Experiência Profissional como professor no ensino superior 
na modalidade presencial – por semestre. 

01 05 05 

 
Publicações 

(pontuação máxima = 20 pontos) 

Pontuação 
(por 

publicação) 

Número 
máximo de 

publicações 

Pontuação 
máxima 

P1 
Publicação de artigos em revistas científicas com 
Qualis/CAPES nos últimos 3 (três) anos. 

04 05 20 

 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 

 


