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CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DE
DOCENTES DA UEAP

ANEXO V – QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.

GRUPO I - TITULAÇÃO
ACADÊMICA

Pontuação Unitária/Máxima pontuação
Quantidade
de Títulos

Pontuação
Atribuída

01

Título de Doutor obtido em Programa 
reconhecido pelo CNE e credenciado pela 
CAPES ou revalidado em Instituição de 
Ensino Superior Nacional – Na área 
específica do Concurso.

20,0 pontos – até 20,0 pontos

02

Título de Doutor obtido em Programa 
reconhecido pelo CNE e credenciado pela 
CAPES ou revalidado em Instituição de 
Ensino Superior Nacional – Em área 
correlata à matéria do Concurso.

15,0 pontos – até 15,0 pontos

03

Título de Mestre obtido em Programa 
reconhecido pelo CNE e credenciado pela 
CAPES ou revalidado em Instituição de 
Ensino Superior Nacional – Na área 
específica do Concurso

10,0 pontos – até 10,0  pontos

04

Título de Mestre obtido em Programa 
reconhecido pelo CNE e credenciado pela 
CAPES ou revalidado em Instituição de 
Ensino Superior Nacional – Em área 
correlata à matéria do Concurso.

7,5 pontos – até 7,5 pontos

05

Título de Especialista obtido em Instituição 
de Ensino Superior (IES) credenciada no 
MEC, ou revalidado em IES Nacional – Na 
área específica do Concurso.

5,0 pontos – até 5,0 pontos

06

Título de Especialista obtido em Instituição 
de Ensino Superior (IES) credenciada no 
MEC, ou revalidado em IES Nacional – Em 
área correlata à matéria do Concurso.

3,75 pontos – até 3,75 pontos

SUBTOTAL A (20
pontos)

Observação: Para o Grupo I os pontos não são cumulativos, atribuindo-se a pontuação uma única vez ao título de maior grau

apresentado.
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GRUPO II - 
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DE 
ATIVIDADES 
LIGADAS À 
ADMINISTRAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

Pontuação Unitária/Máxima pontuação
Quantidade
de Títulos

Pontuação
Atribuída

01 Reitor.
5,0 pontos por semestre – até

20,0 pontos

02 Vice-Reitor, Pró-Reitor ou Diretor de Centro.
4,0 pontos por semestre – até

16,0 pontos

03
Trabalhos técnicos desenvolvidos como 
titular em Conselhos ou Comissões em 
Instituição de Ensino Superior.

3,0 pontos por semestre – até
12,0 pontos

04
Membro de Conselho Superior de IES ou 
Câmaras de IES.

2,0 pontos por semestre – até
8,0 pontos

05
Chefias de departamento, coordenação de 
colegiados de cursos de graduação ou pós-
graduação.

1,0 ponto por semestre – até
4,0 pontos

TOTAL GERAL DO
GRUPO II (60

pontos)

SUBTOTAL B (total
geral do grupo II ÷

3)

GRUPO III

APROVAÇÃO EM 
CONCURSO 
PÚBLICO NO 
MAGISTÉRIO 
SUPERIOR

Pontuação Unitária
Máxima pontuação: 10 pontos

Quantidade
de Títulos

Pontuação
Atribuída

01
Aprovação em concurso público na área de 
conhecimento pleiteada

2,0 pontos por concurso – até
8,0 pontos

02
Aprovação em concurso público em áreas 
afins do conhecimento;

1,0 ponto por concurso – até
2,0 pontos

SUBTOTAL C (10
pontos)
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GRUPO IV - 
ATIVIDADES 
LIGADAS AO 
ENSINO, À PESQUISA
E À EXTENSÃO

Pontuação Unitária / Máxima pontuação
Quantidade
de Títulos

Pontuação
Atribuída

01
Docência/Ensino Superior - Graduação na 
área pleiteada.

0,5 pontos/disciplina – até
10,0 pontos

02
Docência/Pós-graduação – Especialização 
lato sensu, na área pleiteada.

1,0 pontos/disciplina – até
5,0 pontos

03
Docência/ Pós-graduação – Mestrado, na 
área pleiteada.

2,0 pontos/disciplina – até
10,0 pontos

04
Docência/Pós-graduação – Doutorado, na 
área pleiteada.

3,0 pontos/disciplina – até
15,0 pontos

05 Orientação de Tese/Doutorado – aprovada
2,5 pontos por tese – até

10,0 pontos

06
Orientação de Dissertação/Mestrado – 
aprovada

2,0 pontos por dissertação
– até 8,0 pontos

07
Orientação de Monografia/Especialização – 
aprovada

1,0 ponto por monografia
– até 4,0 pontos

08
Orientação de Monografia/Graduação – 
aprovada

0,5 pontos por monografia
– até 2,0 pontos

09 Orientação de bolsista PET ou PIBID
0,5 pontos por grupo – até

2,0 pontos.

10
Orientação concluída de aluno bolsista de 
iniciação científica

0,5 pontos por bolsista –
até 2,0 pontos

11
Orientação concluída de bolsista de 
monitoria

0,5 pontos por bolsista –
até 2,0 pontos.

12
Orientação concluída de aluno bolsista de 
extensão

0,5 pontos por bolsista –
até 2,0 pontos.

13
Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de tese de Doutorado

1,0 ponto por tese – até
4,0 pontos.

14
Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de Dissertação de Mestrado

0,5 pontos por dissertação
– até 2,0 pontos.

15
Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de pós-graduação lato sensu 
(Especialização)

0,25 pontos por trabalho –
até 1,0 pontos

16
Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de Monografia de Graduação

0,1 ponto por trabalho –
até 1,0 pontos

17
Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de concurso público para o 
magistério superior

0,5 pontos por concurso –
até 5,0 pontos.
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18
Coordenação de projeto de pesquisa, de 
ensino ou de extensão – com financiamento

1,0 ponto por projeto – até
4,0 pontos.

19
Coordenação de projeto de pesquisa, de 
ensino ou de extensão – sem financiamento

0,5 ponto por projeto – até
2,0 pontos

20
Participação de projeto de pesquisa, de 
ensino ou de extensão – com financiamento

0,5 ponto por projeto – até
2,0 pontos.

21
Participação de projeto de pesquisa, de 
ensino ou de extensão – sem financiamento

0,25 ponto por projeto –
até 1,0 pontos.

22
Consultorias/Assessoria/ prestados a órgãos 
públicos e privados

0,5 ponto por atividade –
até 2,0 pontos

23
Palestrante em eventos científicos 
(Conferencista ou apresentação de trabalho 
Mesa Redonda)

0,5 ponto por tema – até
2,0 pontos.

24
Editor ou revisor de periódico científico (ISSN
e indexado pela CAPES)

0,5 ponto por revista – até
2,0 pontos.

TOTAL GERAL DO
GRUPO IV (100

pontos)

SUBTOTAL D (total
geral do grupo IV ÷

4)

GRUPO  V  -
PRODUÇÃO
CIENTÍFICA,
TÉCNICA,  ARTÍSTICA
E  CULTURAL  NA
ÁREA  DE
CONHECIMENTO  DO
CONCURSO

Pontuação Unitária
Máxima pontuação: 45 pontos

Quantidade
de Títulos

Pontuação
Atribuída

01
Autoria de livro cultural e/ou técnico com 
ISBN

4,0 pontos por livro – até
8,0 pontos

02
Organização de livro cultural e/ou técnico 
com ISBN

2,0 pontos por livro – até
4,0 pontos

03
Capítulo de livro cultural e/ou técnico com 
ISBN

1,0 pontos por capítulo –
até 2,0 pontos

04 Tradução de livro especializado com ISBN
2,0 pontos por capítulo –

até 4,0 pontos

05
Artigo completo na área publicado em 
periódico científico indexado pela CAPES 
(A1 ou A2)

4,0 pontos por artigo – até
20,0 pontos
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06
Artigo completo na área publicado em 
periódico científico indexado pela CAPES 
(B1 ou B2)

3,0 pontos por artigo – até
15,0 pontos

07
Artigo completo na área publicado em 
periódico científico indexado pela CAPES 
(B3 ou B4)

2,0 pontos por artigo – até
10,0 pontos

08
Artigo completo na área publicado em 
periódico científico indexado pela CAPES 
(B5 ou C)

1,0 pontos por artigo – até
5,0 pontos

09

Trabalho completo publicado em anais de 
evento científico internacional (congressos 
ou similares que sejam organizados e que 
envolvam mais de um país)

1,5 pontos por trabalho –
até 7,5 pontos.

10
Trabalho completo publicado em anais de 
evento científico nacional

0,5 pontos por trabalho –
até 2,5 pontos.

11
Trabalho completo publicado em anais de 
evento científico regional/local

0,25 ponto por trabalho –
até 1,5 pontos

12

Resumo expandido/simples publicado em 
anais de evento científico internacional 
(congressos ou similares que sejam 
organizados e que envolvam mais de um 
país)

0,25 ponto por trabalho –
até 1,5 pontos

13
Resumo expandido/simples publicado em 
anais de evento científico nacional

0,2 pontos por trabalho –
até 1,0 pontos

14
Resumo expandido/simples publicado em 
anais de evento científico regional/local

0,1 ponto por trabalho –
até 0,5 pontos

15
Prêmios por atividades científicas, artísticas 
e/ou culturais

1,5 ponto por prêmio – até
7,5 pontos.

16

Participante (ouvinte, minicurso, 
apresentação de trabalhos e oficinas) em 
Simpósios, Fóruns, Congressos, Encontros, 
Seminários e Workshops

0,1 ponto por participação
– até 2,0 pontos.

17 Patente
4,0 ponto por produção –

até 8,0 pontos

TOTAL GERAL DO
GRUPO V (100

pontos)

SUBTOTAL E (total
geral do grupo V ÷

4)
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Cálculo para a nota final da Avaliação de Prova de Título: (Preenchido pela Banca Examinadora 
de Títulos )

Grupos Pontuação Atribuída

GRUPOS I (subtotal A)

GRUPOS II (subtotal B)

GRUPOS III (subtotal C)

GRUPOS IV (subtotal D)

GRUPOS V(subtotal E)

SOMA DOS SUBTOTAIS DOS GRUPOS (100
pontos)

NOTA FINAL (Soma dos Subtotais dos Grupos
÷ 10)

Macapá-AP, ___/___/______

PARECER FINAL: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Presidente da Banca: ______________________________________________________________________

Avaliador: _______________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES:

1. INDICAR NOS TÍTULOS O ITEM E A QUANTIDADE DE TÍTULOS PARA O QUAL O CANDIDATO ESTÁ SENDO
APRESENTADO;

2. CONSIDERAR APENAS OS ÚLTIMOS 05 ANOS.
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