
ANEXO III - QUADRO DE PONTUAÇÃO

Quadro 1 – Pontuação para Professor Conteudista/Instrutor de inglês e Espanhol

Função: PROFESSOR CONTEUDISTA

Descrição Pontuação Pontuação máxima

1 Especialização
Mestrado
Doutorado

(os títulos deverão ser na área em que concorre, conforme
tabela da Capes)

6 pontos
8 pontos

10 pontos

10 pontos
(pontuação não

cumulativa, sendo
considerado o maior

título)

2 Experiência docente na área do curso em que concorre
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.
(exceto professor conteudista/monitoria/tutoria/estágio)

02 pontos por mês
completo

24 pontos

3 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
ou participação como instrutor de inglês via CELIN do
IFSULDEMINAS.

06 pontos por
comprovação

06 pontos

4 Cursos de Aperfeiçoamento na área do curso em que
concorre, com no mínimo 30 horas e que tenham sido
realizados nos últimos 05 (cinco) anos. Não serão
pontuados os mesmos cursos utilizados no item abaixo.

10 pontos por
certificado

30 pontos

5 Ter realizado curso de aprimoramento da área do curso
em que concorre, 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 e que tenham sido realizados nos últimos
05 (cinco) anos. Não serão pontuados os mesmos cursos
utilizados no item acima e que não contenha carga horária

15 pontos por
certificado

15 pontos

6 Certificado válido em exames de proficiência em idiomas
na área do curso em que concorre, (exames
reconhecidos internacionalmente, mínimo B1). Observar a
validade do certificado apresentado

15 pontos por
certificado

15 pontos

Total 100 pontos



Quadro 2 – Pontuação para Professor Conteudista/Instrutor de Libras

Função: PROFESSOR CONTEUDISTA

Descrição Pontuação Pontuação máxima

- Diploma de Licenciatura em Letras/Libras; OU
Diploma de curso superior de Tradução e
Interpretação com habilitação em Libras - língua
portuguesa; OU Diploma de curso superior em
qualquer área com certificado de proficiência na
tradução e interpretação da Libras-Língua Portuguesa
(PROLIBRAS); OU Diploma de curso superior em
qualquer área com especialização em Libras, sendo
cursos reconhecidos pelo MEC.

Requisito Mínimo Requisito Mínimo

1 Especialização
Mestrado
Doutorado

(os títulos deverão ser na área em que concorre, conforme
tabela da Capes)

6 pontos
8 pontos

10 pontos

10 pontos

(pontuação não
cumulativa, sendo

considerado o maior
título)

2 Experiência docente na área de Libras em escolas de
ensino regular; cursos particulares de idiomas;
Universidades Federais ou Estaduais; Institutos
Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC, Universidade
Aberta do Brasil.

2 pontos por mês
completo

30 pontos

3 Participação como bolsista da Rede e-Tec no curso
e-Tec idiomas, Pronatec, MedioTec, Programa Novos
Caminhos, Idiomas Sem Fronteiras do
IFSULDEMINAS, enquanto Professor Conteudista
em cursos de Libras ou participação como instrutor de
Libras via CELIN do IFSULDEMINAS.

3 pontos por mês
completo

18 pontos

4 Certificado de proficiência na área específica da vaga
(PROLIBRAS).

12 pontos 12 pontos

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

10 pontos por
certificado

30 pontos

Total 100 pontos



Quadro 3 – Pontuação para Professor Conteudista/Instrutor de Português como Língua
Adicional/Estrangeira

Função: PROFESSOR CONTEUDISTA

Descrição Pontuação Pontuação máxima

- Diploma de Graduação (licenciatura ou
bacharelado) em Letras ou Linguística

Requisito Mínimo Requisito Mínimo

1 Especialização
Mestrado
Doutorado

(os títulos deverão ser na área em que concorre, conforme
tabela da Capes)

6 pontos
8 pontos

10 pontos

10 pontos
(pontuação não

cumulativa, sendo
considerado o maior

título)

2 Experiência docente na área do idioma em que
desejar ser instrutor 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

1 ponto por mês
completo

30 pontos

3 Comprovação de aplicação do exame
CELPE-BRAS

15 pontos 15 pontos

4 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho)
relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga,
no mínimo de 3 meses

05 pontos por
certificado

15 pontos

5 Experiência como instrutor em cursos na área de
Ensino de Português para Estrangeiros ou Ensino de
Português como Língua de Acolhimento.

02 pontos por mês
completo

30 pontos

Total 100 pontos


