
Concurso Público Professor Efetivo - Magistério Superior
Pontuação da Prova de Títulos

Unidade:

ICEx

Departamento:

Química

Área de conhecimento:

Ensino de Química

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

90 dias

PROVA DE TÍTULOS

Quesito
Faixas de
pontuação- 
limite*

 Critérios de análise
Pontuação 

   Títulos    
acadêmicos

 De 10 a 40

1. Doutorado em Educação, Ensino ou Química (com trabalho desenvolvido na área 

de Educação Química) 30 pontos

PONTUAÇÃO LIMITE   
30

  Experiência
    docente

 De 15 a 40

1. Ensino superior em disciplinas da área de conhecimento do concurso ou áreas afins (3 

pontos para cada 60 horas aula), para tutor 1 ponto para cada 60 horas*

2. Ensino superior em disciplinas distintas da área de conhecimento do concurso (2 

pontos para cada 60 horas aula)*

3. Ensino médio em disciplinas da área da química (2 pontos para cada 60 horas aula)*

* Os documentos comprobatórios deverão conter as disciplinas com as respectivas cargas 

horárias;

4. Atividade de orientação e/ou co-orientação:

   4.1 Doutorado (orientação: 2 pontos por aluno; co-orientação: 1 ponto por aluno)

   4.2 Mestrado (orientação: 1 ponto por aluno; co-orientação: 0,5 ponto por aluno)

   4.3 Especialização, Iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso (orientação: 

         0,5 ponto por aluno; co-orientação: 0,25 pontos por aluno)

5.  Participação em bancas acadêmicas: Defesa de doutorado ou mestrado (1 ponto para 
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cada, máximo de 5)

6. Trabalho de conclusão de curso de Especialização ou Graduação (0,5 ponto cada; 

máximo 3)

PONTUAÇÃO LIMITE   
25

Produção
científica técnica,

artística e
cultural na área 

De 20 a 40

Serão considerados somente os trabalhos publicados nos últimos cinco anos.

1. Artigos publicados em periódicos indexados no Qualis das áreas de educação ou 

ensino, definido pela Capes: A (5 pontos por publicação); B (4 pontos por publicação); 

C ou sem qualis (3 pontos por publicação);

2. Livros com ISBN publicados na área do concurso: autoral (8 pontos por livro); como 

organizador ou material didático destinado ao ensino de Química ou Ciências  (3 pontos 

por livro); 

3. Trabalho completo publicado em anais de evento na área de Educação em Ciências: 

internacional ou nacional (2 pontos por trabalho; máximo 5); regional ou local (1 ponto 

por trabalho; máximo 3);

4. Palestra ou participação em mesa-redonda em evento na área de Educação em 

Ciências: internacional ou nacional (1 ponto; máximo 3); regional ou local (0,5 ponto; 

máximo 2);

5. Projeto de pesquisa ou extensão da área de Educação em Ciências aprovado por 

agência financiadora: coordenação (1 ponto por ano; máximo 5); participação (0,5 

pontos por ano; máximo 2);

6. Editor de periódico classificado no Qualis das áreas de Educação ou Ensino: A (2 

pontos por ano; máximo 10); B ou C (1 ponto por ano; máximo 5);
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PONTUAÇÃO LIMITE    
30

Administração 
acadêmica /
experiência

profissional  não
docente De 10 a 40 

1. Exercício de cargo ou função de administração acadêmica (coordenação de colegiado 

de curso, reitoria, pró-reitoria, diretoria, chefia) e de sociedades científicas (2 pontos por 

ano, máximo de 6);

2. Consultoria relativa à área de Educação em Ciências (1 ponto por atividade; 

máximo 3);

3. Pós doutorado com bolsa concedida por agência de fomento (1 ponto por ano);

4. Representação em órgãos ou comissões universitárias nos últimos 5 anos(1 ponto 

por ano).

PONTUAÇÃO LIMITE   
10

     Distinções  De 00 a 10

1. Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq ou equivalente (1 ponto por ano);

2. Trabalho acadêmico premiado (0,5 ponto por trabalho);

3. Prêmios de reconhecimento de pesquisa, ensino e extensão ( 1 ponto por prêmio);

PONTUAÇÃO LIMITE    
5

                                                                                                                                                    TOTAL            100
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*Resolução Complementar nº 02/2013, do Conselho Universitário.

Aprovado na sessão da Câmara Departamental ou estrutura equivalente em 13 /11 /2015 .

DEPARTAMENTO OU ESTRUTURA EQUIVALENTE

Data: 16 /11 /2015

                                                                                                                            Assinatura e carimbo

DIRETORIA

Data: / /

                                                                                                                            Assinatura e carimbo
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