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Anexo 2 – Ficha de avaliação do currículo do candidato  
INDICADOR  PONTUAÇÃO  
A) PRODUÇÃO CIENTÍFICA   

Trabalhos publicados em revista cientifica na área  12 pontos/trabalho  
Publicações técnicas na área  4 pontos/cartilha  
Trabalhos completos em anais  4 pontos/trabalho  
Resumos expandidos publicados na área  3 pontos/resumo  
Resumos publicados na área  1 pontos/resumo  
Trabalhos publicados em revista cientifica fora da área  2,4 pontos/trabalho  
Publicações técnicas fora da área  0,8 pontos/cartilha  
Trabalhos completos em anais fora da área  0,8 pontos/trabalho  
Resumos expandidos publicados fora da área  0,6 pontos/resumo  
Resumos publicados fora da área  0,2 pontos/resumo  
Outras publicações  1 ponto/publicação  
Livro técnico-científico na área  40 pontos/livro  
Capítulo de livro na área  10 pontos/capítulo  
Livro técnico-científico na área  40 pontos/livro  
Capítulo de livro técnico-científico na área  10 pontos/capítulo  
Livro técnico-científico fora da área  8 pontos/livro  
Capítulo de livro técnico-científico fora da área  2 pontos/capítulo  
B) BOLSAS e ESTÁGIOS   

Bolsas de iniciação científica ou similar (PET)  10 pontos/ano - Máximo 25 pontos  
Estágios Extra curriculares na área  1 ponto/40h máximo de 10 pontos  
Bolsas de aperfeiçoamento  10 pontos/ano - Máximo 20 pontos  
Estágios extra-curriculares fora área  0,2 pontos/40h - máximo de 2 pontos  
Outras  20 pontos/ano - Máximo 20 pontos  
C) OUTRAS ATIVIDADES   

Cursos na área  Até 15h - 1 ponto/curso  
15-30h - 2 pontos/curso  
Mais de 30h - 4 pontos/curso  

Cursos fora da area  Até 15h - 0,2 ponto/curso  
15-30h – 0,4 ponto/curso  
Mais de 30h – 0,8 ponto/curso  

Monitoria  4 pontos/semestre  
Cursos como ministrante na área  4 pontos/evento  
Cursos como ministrante fora da área  0,8 ponto/evento  
Palestras e conferencias na área  2 pontos/evento  
Palestras e conferencias fora da área  0,4 ponto/evento  
Congressos, encontros, reuniões científicas, seminários na área  1 ponto/evento  
Congressos, encontros, reuniões científicas seminários fora área  0,2 ponto/evento  

Curso de idiomas  1 ponto/semestre  
D) EXPERIENCIA PROFISSIONAL   

Atuação profissional  10 pontos/ano -Máximo de 50 pontos  
Pesquisa  10 pontos/ano -Máximo de 50 pontos  
Ensino (docência, orientação)  10 pontos/ano -Máximo de 50 pontos  
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INDICADOR PONTOS PESO TOTAL 
A) PRODUÇÃO CIENTÍFICA     
Trabalhos publicados em revista cientifica na área     
Publicações técnicas na área     
Trabalhos completos em anais     
Resumos expandidos publicados na área     
Resumos publicados na área     
Trabalhos publicados em revista cientifica fora da área     
Publicações técnicas fora da área     
Trabalhos completos em anais fora da área     
Resumos expandidos publicados fora da área     
Resumos publicados fora da área     
Outras publicações     
Livro técnico-científico na área     
Capítulo de livro na área     
Livro técnico-científico na área     
Capítulo de livro técnico-científico na área     
Livro técnico-científico fora da área     
Capítulo de livro técnico-científico fora da área     

Subtotal   x 0,20  

B) BOLSAS E ESTAGIOS     
Bolsas de iniciação científica ou similar (PET)     
Estágios Extra curriculares na área     
Bolsas de aperfeiçoamento     
Estágios extra-curriculares fora área     
Outras     
Subtotal   x 0,20   

C) OUTRAS ATIVIDADES     
Cursos na área     
Cursos fora da area     
Monitoria     
Cursos como ministrante na área     
Cursos como ministrante fora da área     
Palestras e conferencias na área     
Palestras e conferencias fora da área     
Congressos, encontros, reuniões científicas, seminários na área     
Congressos, encontros, reuniões científicas seminários fora área     
Curso de idiomas     
Subtotal   x 0,25   

D) EXPERIENCIA PROFISSIONAL     
Atuação profissional     
Pesquisa     
Ensino (docência, orientação)     
Subtotal   x 0,35  
TOTAL GERAL     
 
PONTUAÇÃO FINAL:      Σpontos A(2,0) + Σpontos B(2,0) +Σpontos C(2,5) +Σpontos D(3,5)  
PONTUAÇÃO FINAL:  


