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Acrescenta- se Anexo I do item 4.4, que especifica a metodologia do julgamento 
de títulos mencionado: 

ANEXO II - TABELA PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA  Pontos 
Pontuação 

máxima 
Doutorado 4,0 

4,0 
Mestrado  3,0 
Especialização 2,0 
Graduação  1,0 

2. ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS  Pontos 
Pontuação 

máxima 
Docência no ensino superior.  1,0 por ano 

4,0 

Docência no ensino básico, técnico e tecnológico.  0,5 por ano 
Docência no ensino médio.  0,3 por ano 
Docência em curso de extensão.  0,2 por ano 
Monitoria.  0,3 por ano 
Conferência, palestra, seminário proferidos. 0,2 por unidade 
Cursos ministrados na área profissional. 0,1 por unidade 
Organização de evento (didático, científico ou literário).  0,2 por unidade 
Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior.  0,4 por unidade 
Aprovação em concurso público na área profissional.  0,2 por unidade 
Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior.  0,2 por unidade 
Cargo de chefia ou direção em instituição de ensino superior. 0,2 por ano 
Participação em banca examinadora – concurso e seleção pública.  0,2 por unidade 
Participação em banca examinadora – defesa e qualificação de mestrado 
ou doutorado. 

0,2 por unidade 

Participação em banca examinadora – trabalho de conclusão de curso.  0,1 por unidade 
Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso.  0,5 por ano 
Tempo de efetivo exercício profissional em áreas afins.  0,3 por ano 

3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS Pontos  
Pontuação 

máxima 

Livro publicado (didático, científico ou literário).  1,0 por unidade 

2,0 
Participação em projeto de pesquisa.  0,2 por unidade 
Artigos ou ensaios publicados de natureza científica ou literária.  0,3 por unidade 
Apresentação de trabalho em eventos científicos.  0,2 por unidade 
Consultoria/parecer técnico.  0,2 por unidade 

 
 



Retifica-se o item abaixo: 

Onde se lê: “7.5 O recurso deverá ser interposto e assinado pelo próprio candidato ou por 
meio de seu procurador legalmente constituído, indicando, com clareza, objetivos, razões, 
fatos e circunstâncias justificadoras da inconformidade do interessado e o número do edital e 
tema do processo seletivo simplificado para o qual concorre, conforme Anexo I.” 
 
Leia-se: “7.5 O recurso deverá ser interposto e assinado pelo próprio candidato ou por 
meio de seu procurador legalmente constituído, indicando, com clareza, objetivos, razões, 
fatos e circunstâncias justificadoras da inconformidade do interessado e o número do edital e 
tema do processo seletivo simplificado para o qual concorre, conforme Anexo II.” 
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