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A - Títulação Acadêmica
(máximo de 30 pontos)

Pontuação
(não cumulativa)

Titulo de Doutor em História ou em Educação.  
30 

Titulo de Doutor em áreas afins. 
25 

Titulo de Mestre em História ou Educação.  
25

Titulo de Mestre em áreas afins.    
20

Especialização em História ou em Educação. 
15

Especialização em áreas afins.  
10

B- Experiência Profissional
(máximo de 40 pontos)

Pontuação

1- Atividade docente na disciplina de História no Ensino
Fundamental e Médio. 

3 pontos por semestre
(máx 30 pontos)

2-  Atividade  docente em disciplinas  do  ensino  superior  na
área do concurso ou em áreas afins.

2 pontos por semestre 
(máx. 8 pontos)

3-  Orientação de estágio supervisionado em turmas de
História da Educação Básica.

2 pontos por orientação
  (máx. 8 pontos)

4-  Participação  em comissão elaboradora  de  provas
para concurso público na área de História.

2 pontos por comissão 
(máx. 4 pontos)

5- Participação em comissão avaliadora de provas para
concurso público na área de História.

1 ponto por comissão 
(máx. 2 pontos)

6- Aprovação em concurso público para o magistério de
História no ensino fundamental e médio. 

2 pontos por concurso 
(máx. 6 pontos)

7- Atividades  profissionais ligadas  à  administração,
coordenação e planejamento escolar. 

2 pontos por atividade 
(máx. 4 pontos)

8-  Outras  atividades  profissionais, não  docentes,
relacionadas com a área de conhecimento do concurso. 

2 pontos por atividade 
(máx. 4 pontos)



C - Produção acadêmica, Pesquisa e Extensão:
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
(máximo de 30 pontos)  

Pontuação

1- Artigo em periódicos especializados e capítulo de livro na área
de História ou Educação

4 pontos por item
(máx. 12 pontos)

2- Artigo em revista de divulgação na área de História ou 
Educação 

3 pontos  por artigo
( máx. 9 pontos)

3- Autoria e co-autoria de livro editado, com ISBN, relacionado à 
area de História ou Educação

5 pontos por item 
(máx. 10 pontos)

4- Autoria e co-autoria de livro didático, com ISBN, na área de 
História ou Educação

7 pontos por item
(máx. 14 pontos)

5- Autoria de capítulo de livro didático, com ISBN, na área de 
História ou Educação 

4 pontos por item
 (máx. 8 pontos)

6- Material didático validado por órgão público de Educação na 
área de História ou Educação 

3 pontos por material
(máx. 9 pontos)

7- Artigo em periódico especializado e capítulo de livro em áreas 
afins 

3 pontos por item
 (máx. 9 pontos)

8- Artigo em revista de divulgação em áreas afins 
2 pontos por artigo 

(máx. 6 pontos)

9- Autoria e co-autoria de livro em áreas afins 
4 pontos por livro
 (máx. 8 pontos)

10- Autoria e co-autoria de livro didático em áreas afins 
5 pontos por livro
 (máx. 10 pontos)

11- Autoria de capítulo de livro didático em áreas afins 
3 pontos por capítulo

 (máx. 6 pontos)
12- Material didático validado por órgão público de Educação em 
áreas afins 

2 pontos por material 
(máx. 6 pontos)

13- Apresentação de Palestras, Conferências e Mesas Redondas em 
eventos na área de História ou Educação. 

2 pontos por
apresentação 

(máx. 4 pontos)
14- Artigo completo publicado em Anais de eventos acadêmicos 
internacionais  na área de História ou Educação

4 pontos por artigo
 (máx. 4 pontos)

15- Artigo completo publicado em Anais de eventos acadêmicos 
nacionais na área de História ou Educação 

3 pontos por artigo 
(máx. 3 pontos)

16- Resumo publicado em Anais de eventos acadêmicos 
internacionais  na área de História ou Educação 

2 pontos por resumo
 (máx. 2 pontos)

17- Resumo publicado em Anais de eventos acadêmicos nacionais 
na área de História ou Educação 

1 pontos por resumo
 (máx. 1 ponto)

18- Organização de  eventos científicos, artísticos e culturais na 
área de História ou Educação

1 pontos por evento
 (máx. 2 pontos)

19- Membro de banca de monografia, projetos, dissertações e 
teses na área de História ou Educação

1 pontos por banca
 (máx. 2 pontos)

20- Coordenação ou participação em programas institucionais 
em atividades de extensão universitária na área de História ou 
Educação 

2 pontos por programa 
(máx. 2 pontos)

21- Prêmios e distinções em História ou na área de educação  
2 pontos por item 
 (máx. 2 pontos)


