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ANEXO V – Critérios de Pontuação de Currículo
ITENS
AVALIADOS

PONTUAÇÃO

OBSERVAÇÕES

MÍNIMA
Licenciatura
História – 3,25

TITULAÇÃO ACADÊMICA

Graduação

Especialização
(ou mestrando)

Mestrado
(ou doutorando)

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
DOCENTE

Doutorado

Experiência
em
magistério superior ou
educação básica
Experiências
em
tutoria em curso de
nível
superior
reconhecido
pela
CAPES

MÁXIMA
em

Licenciatura
em
Ciências Biológicas –
UERJ
(disciplina:
Atividade de Extensão)
– 3,25

2,75

Licenciatura
em
Pedagogia – UENF
(disciplina:
Metodologia Científica)
– 3,25

3,00

Licenciatura
em
Ciências Biológicas –
UERJ
(demais
disciplinas): 3,00
Demais disciplina da
Licenciatura em
Pedagogia-UENF,
demais cursos de
licenciatura, disciplinas
pedagógicas,
bacharelados e
tecnólogos – 2,75

3,25

Pontuação
não
cumulativa.
Será considerada
a maior titulação
na área da seleção
pretendida.

3,5

1,25

Pontuação única
para quem tiver o
tempo mínimo de
01
ano
de
magistério.

2,00

0,5 por semestre
não computada a
sobreposição de
período.

Sem pontuação mínima.
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Experiência
profissional/monitoria
ou iniciação científica
na disciplina, grupo
ou área pretendida
para tutoria

DEMAIS EXPERIÊNCIAS

Curso sobre EaD (*)

Participação
e/ou
trabalhos publicados
em
periódicos,
congressos
e
seminários na área
pretendida
para
atuação em tutoria..

1,00

Sem pontuação mínima.

Sem
mínima.

pontuação

1,25

1,00

0,5 por semestre,
não computada a
sobreposição de
período.
Curso com carga
horária total de,
no mínimo, 30
horas. Não tem
caráter
somatório. Vale
uma
única
pontuação.
0,25
por
certificado
obtidos
nos
últimos 5 anos.

(*) São considerados cursos sobre EaD aqueles sobre Gestão e planejamento de cursos a
distância, metodologias próprias da EaD, produção de material para EaD, Tutoria, etc. Não
se aplicam cursos realizados na modalidade EaD.
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