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Tabela de Pontuação – Apreciação de Títulos
(de acordo com a Resolução 01/2010 do CFCH)

A - Títulação Acadêmica
(MÁXIMO DE 30 PONTOS)
Titulo de Doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Doutorado em andamento – com comprovação de conclusão de créditos –
na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo
MEC.
Titulo de Mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins,
expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.
Mestrado em andamento – com comprovação de conclusão de créditos –
na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo
MEC.
Titulo de Especialista, na área de conhecimento do concurso e em áreas
afins, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em
áreas afins, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas,
em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC,

PONTUAÇÃO
(não cumulativa)
30
25
25
20
20
10

B- Experiência Profissional
(MÁXIMO DE 40 PONTOS)
7. Atividade docente no ensino fundamental e médio na disciplina
de Geografia (por ano)
8. Atividade docente no ensino fundamental e médio, em outras
disciplinas afins (por semestre)
9. Orientação de estágio supervisionado no ensino fundamental e
médio, na disciplina Geografia. (por semestre)
10. Atividade docente em disciplinas do ensino superior voltadas à
formação de professores em curso de licenciatura de áreas afins
(por semestre)
11. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas
afins (por semestre)
12. Atividade profissional ligada à administração, coordenação ou
planejamento escolar (por ano)
13 Outras atividades profissionais não docentes relacionadas com
a área de Educação ou com a área de conhecimento específico do
concurso. (por ano)
14. Participação em comissões examinadoras de concurso para o
magistério. (por banca)
15. Aprovação em concursos públicos para o magistério da
educação básica. (por concurso)

PONTUAÇÃO
POR
ITEM
3

MÁXIMA
30

1

10

2

20

1

10

1

10

1

10

2

20

1

10

1

10

C - Produção acadêmica, Pesquisa e Extensão:
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
(MÁXIMO DE 30 PONTOS)
1. Autoria ou co-autoria de livro e capítulo de livro na área do
concurso. (por publicação)
2. Autoria ou co-autoria de livro e capítulo de livro em áreas
afins à do concurso. (por publicação)
3. Autoria ou co-autoria de artigo de pesquisa publicado em
periódico na área do concurso. (por publicação)
4. Autoria ou co-autoria de artigo de pesquisa publicado em
periódico em áreas afins à do concurso. (por publicação)
5. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados
em Anais de eventos acadêmicos na área do concurso. (por
publicação)
6. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados
em Anais de eventos acadêmicos em áreas afins. (por
publicação)
7. Palestras, conferências e mesas redondas proferidas em
eventos na área do concurso. (por evento)
8. Palestras, conferências e mesas redondas proferidas em
eventos em áreas afins. (por evento)
9. Orientação de iniciação científica e monografia de final de
graduação na área do concurso (por orientação)
10. Orientação de monografia de curso de especialização na área
do concurso (por orientação)
11. Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado
na área do concurso (por orientação)
12. Coordenação e participação em programas institucionais em
atividades de extensão universitária (por programa)
13. Coordenação e participação em programas institucionais em
atividades técnicas (por programa)
14. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por
banca)
15. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e
tese de doutorado (por banca)
16. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por
evento)
17. Participação como parecerista em comissões científicas na
área do concurso. (por comissão)

PONTUAÇÃO
POR
ITEM
2

MÁXIMA
20

2

20

2

20

2

20

2

10

2

10

2

10

2

10

1

10

1

10

1

20

1

5

1

5

1

5

1

10

1

10

1

10

