Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Gerência de Seleção e Orientação – GESEOR

BAREMA PARA JULGAMENTO DOS TÍTULOS
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
Edital UESC Nᵒ ____/_____
Candidato(a): _________________________________________ Nota: _______
Matéria: _________________________________________________________

01. Atividades científicas, técnicas e ou artísticas –
pontuação máxima: 40 pontos
DISCRIMINAÇÃO

PONTUAÇÃO
Por unidade

Livro publicado na área (autoria)

10,0

Livro publicado em área correlata (autoria)

7,0

Livro (organização ou coordenação)

4,0

Livro (tradução)

4,0

Capítulo de livro na área (autoria)

5,0

Capítulo de livro em área correlata (autoria)

3,0

Periódicos e boletins institucionais

2,0

Obtidos

Total de
pontos

Conferência ou palestra em congresso,
simpósio ou seminário, publicada nos anais
do evento
Conferência ou palestra em congresso,
simpósio ou seminário, não publicada nos
anais do evento
Debatedor ou coordenador em mesas ou
painéis de eventos
Comunicação em congresso, simpósio ou
seminário publicada nos anais do evento
(últimos 8 anos)
Comunicação em congresso, simpósio ou
seminário não publicada nos anais do evento
(últimos 8 anos)
Revisor científico em periódico ou em
congresso
Bolsa de investigação científica concedida
por órgão governamental ou não
governamental
Bolsa de produtividade em pesquisa
Criação de software ou similar (com
registro)
Produção de material audio-visual (com
registro)
Criação em multi-meios (com registro)
Patentes relativas a produtos, materiais ou
processos
Exposição ou direção (artística) na área
específica
Exposição ou direção (artística) em outra
área

3,0
1,5
1,0
0,4
0,2
3,0
2,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0

TOTAL PARCIAL

Ensaio, artigo ou resenha publicada em
periódico indexado (últimos 8 anos)
Ensaio, artigo ou resenha publicada em
periódico não indexado (últimos 8 anos)
Obra premiada na área

5,0

PONTOS APROVEITADOS:______ ( ____________________________________)

2,5
5,0

PONTOS EXCEDENTES:_______ ( ______________________________________)

02. Atividades didáticas – pontuação máxima: 40 pontos
DISCRIMINAÇÃO

PONTUAÇÃO
Valor
unitário

Docência no ensino superior:
na área específica (cada semestre)

5,0

na área correlata (cada semestre)

3,0

Obtidos

Cargos de administração acadêmica:
Total de
pontos

Reitor (por ano)

5,0

Vice-reitor, Pró-Reitor (por ano)

4,0

Diretor ou Chefe de Departamento, Diretor de Centro,
Instituto ou Faculdade (por ano)

3,0

Coordenador de Colegiado de Curso (por ano)

2,0

TOTAL PARCIAL

Docência na educação básica:
na área específica (cada ano)

2,0

em outra(s) área(s) (cada ano)

1,0

Monitoria (por semestre)

1,0

PONTOS APROVEITADOS:______ ( ____________________________________)

Orientação:
Tese de doutorado (por orientação)

4,0

Dissertação de mestrado (por orientação)

3,0

Monografia “lato sensu” (por orientação)

2,0

Monografia final do curso de graduação (por
orientação)

1,0

Iniciação científica ou monitoria (por orientação)

1,0

Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a
seis meses (por ação)
Colaboração em ação de extensão, igual ou superior a
seis meses (por ação)
Coordenação de ação de extensão, inferior a seis
meses (por ação)
Colaboração em ação de extensão, inferior a seis
meses (por ação)
Participação em banca examinadora de concurso (por
banca)
Participação em banca examinadora de seleção (por
banca)
Curso de extensão (docência) mínimo de 20 horas (por
curso)

2,0
1,0
1,0
0,5
3,0
1,5
1,0

PONTOS EXCEDENTES:_______ ( ______________________________________)

03. Atividades profissionais – pontuação máxima: 20 pontos
DISCRIMINAÇÃO

PONTUAÇÃO

Estágio não obrigatório na área específica (mais de 120 horas)

Por
unidade
3,0

Estágio não obrigatório na área correlata (mais de 120 horas)

2,0

Estágio não obrigatório na área específica (até de 120 horas)

1,0

Estágio não obrigatório na área correlata (até de 120 horas)

0,5

Obtidos

04. Títulos Acadêmicos – pontuação máxima: 02 pontos
Total de
pontos

Serão computados dois pontos no total de pontos na Prova de Títulos
quando o candidato apresentar titulação superior àquela exigida pelo
Edital do Concurso.
O somatório dos pontos aproveitados não pode ultrapassar 100 (cem)
pontos.

Aprovação em concurso público:
na área educacional em nível superior

4,0

na área profissional

3,0

na área educacional em outros níveis

2,0

Aprovação em seleção pública:

05. Resultado da Prova de Títulos
Total de Pontos obtidos:__________________________________
Total de pontos aproveitados (máximo de 100 pontos):__________

na área educacional em nível superior

2,0

na área profissional

1,5

Total de pontos excedentes:_______________________________

na área educacional em outros níveis

1,0

Média final: Pontos aproveitados = ______________=

Participação em cursos com menos de 20 horas

0,1

Participação em cursos de 20 a 39 horas

0,2

Participação em cursos de 40 a 120 horas

0,5

Participação em cursos com mais de 120 horas

1,0

Participação em congressos, seminários, simpósios e
encontros

10

10

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em ____/_____/_______

0,1

Consultoria ou assessoria (por unidade)

2,0

Exercício profissional na área específica (cada ano)

3,0

Exercício na área correlata (cada ano)

2,0

TOTAL PARCIAL

PONTOS APROVEITADOS:______ ( ____________________________________)

PONTOS EXCEDENTES:_______ ( ______________________________________)

COMISSÃO EXAMINADORA
_________________________________________________
Assinatura do(a) Examinador(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Examinador(a)
________________________________________________
Assinatura do(a) Examinador(a)

