Tabela de Julgamento de Títulos e Trabalhos para concurso público do Magistério
superior, vagas código MC046 e MC047.
No julgamento dos títulos nos concursos para Professor Adjunto serão atribuídas, pelos
examinadores, notas de 0 a 10 aos títulos nas seguintes categorias:
TÍTULOS ACADÊMICOS - Compreendendo diplomas de graduação, especialização, extensão, mestrado,
doutorado, livre-docência, aprovação em concurso público para magistério e outros títulos pertinentes à
atividade didática e de pesquisa, inclusive prêmios à atividade intelectual e dignidade acadêmicas
honoríficas. Nesta categoria os examinadores deverão atribuir nota pela mais alta titulação do candidato,
antes que pela quantidade de títulos apresentados. A vinculação mais estreita de um título à área de
conhecimento em que se realiza o concurso deverá ser mais valorizada que uma afinidade longínqua
ATIVIDADE DIDÁTICA E DE ORIENTAÇÃO – Compreendendo orientação de alunos de mestrado e de
doutorado, orientação de teses de doutorado, orientação de teses e/ou dissertações de mestrado, de
trabalhos de final de curso, de iniciação científica, tutoria, aulas, preferencialmente ao nível superior em
graduação e pós-graduação. Deve ser valorizada a efetiva atividade didática e não o número de anos de
serviço; a qualidade do ensino ministrado, a versatilidade demonstrada no ensino de diferentes disciplinas,
bem como a pertinência das disciplinas lecionadas e dos trabalhos orientados à área de conhecimento em
questão. A comissão poderá buscar informação quanto ao conceito de que goza o candidato como
professor, entre seus colegas, ou nas instituições onde exerça suas atividades. É facultado ao candidato
apresentar nomes de docentes que possam servir de referência. Nesta categoria o conceito desfrutado
pela instituição onde as atividades didáticas foram exercidas deverá ser levado em consideração.
TRABALHOS PUBLICADOS – Compreendendo trabalhos de pesquisa publicados em periódicos
especializados, comunicações, artigos especializados em periódicos em geral, monografias, livros e
trabalhos
didáticos
de
edição
comercial
ou
restrita.
Nesta categoria serão valorizados os trabalhos de acordo com sua qualidade intrínseca e com a
repercussão que tenham alcançado nos meios didáticos ou científicos, priorizando-se na pontuação a
produção recente.

A nota final atribuída por cada examinador será a média das respectivas notas por categoria ponderada
pelos seguintes pesos:

CATEGORIA
A – Títulos Acadêmicos
B – Atividade Didática e de Orientação
C – Trabalhos Publicados
Total de Pontos

PONTUAÇÃO
1 (um)
2 (dois)
7 (sete)
10 (Dez)

