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No item 7.5, onde se lê: 

7.5 A nota atribuída na etapa II (coeficiente de rendimento) será de 0 a 100 pontos, conforme a média 

simples das notas das disciplinas cursadas durante a graduação. Participam dessa etapa, somente os(as) 

classificados(as) na etapa I, conforme quadro 3. No caso de históricos elaborados no sistema de avaliação 

por letra (escala americana), considerar o ponto médio de cada faixa da letra.

Leia-se: 

7.5 A nota atribuída na etapa II (coeficiente de rendimento) será de 0 a 100 pontos, conforme a média 

simples das notas das disciplinas cursadas durante a graduação. Participam dessa etapa, somente os(as) 

classificados(as) na etapa I, conforme quadro 03. As notas da etapa I são somente classificatórias, portanto,

são zeradas para a etapa II.

Na tabela do anexo VI, onde se lê: 

TABELA COM PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

(a ser preenchida pelo candidato)

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS

FORMAÇÃO ACADÊMICA = máximo 40 pontos

GRADUAÇÃO (adicional 
ao exigido para ingresso 
neste processo seletivo)

10 pontos 
para cada 
diploma

  Diploma

PÓS GRADUAÇÃO LATO 
SENSU OU STRICTO 
SENSU COM TCC (com 

10 pontos 
para cada 
certificado

  40 pontos
 certificado



carga horária igual ou 
superior a 360 HORAS)

CURSO DE FORMAÇÃO  
(validado pelo certificado 
emitido pela instituição)

1 ponto para 
cada 20 horas
completas 

   certificado

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA E EXTENSÃO = máximo 30 pontos

Publicação de artigo em 
revista indexada

10 pontos por 
artigo

artigo

Publicação de artigo em 
revista não indexada

5 pontos por 
artigo

artigo

Apresentação ou 
publicação de trabalho de 
pesquisa em evento 
científico

5 pontos por 
trabalho

  30 pontos trabalho

Certificado de participação 
em iniciação científica

5 pontos por 
certificado

certificado

Certificado de participação 
em projeto de extensão

5 pontos por 
certificado

certificado

Participação de eventos 
científicos, tecnológicos, 
esportivos, sociais, 
filantrópicos ou culturais

1 ponto por 
evento

certificado

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = máximo 30 pontos

Atuação profissional na 
área de interesse do curso

3 pontos por 
semestre

  cópia da carteira de 
trabalho da primeira 
página até
 a página com a 
identificação 
profissional ou cópia 
do documento de 
inscrição do CNPJ

Atuação profissional fora 
da área de interesse do 
curso

2 pontos por 
semestre

   30 pontos 

cópia da carteira de 
trabalho da primeira 
página até a página 
com a identificação 
profissional ou cópia 
do documento de 
inscrição do CNPJ

Estágio curricular 
supervisionado

1 ponto a 
cada 100 
horas

Cópia do histórico da
instituição



Leia-se:

TABELA COM PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

(a ser preenchida pelo candidato)

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

PONTUAÇÃO

OBTIDA

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

FORMAÇÃO ACADÊMICA = máximo 40 pontos

GRADUAÇÃO  (adicional

ao  exigido  para  ingresso

neste processo seletivo)

10 pontos 

para cada 

diploma

  Diploma

PÓS  GRADUAÇÃO  LATO

SENSU OU  STRICTO

SENSU COM  TCC  (com

carga  horária  igual  ou

superior a 360 HORAS)

10 pontos 

para cada 

certificado   40 pontos
 

Certificado

CURSO  DE  FORMAÇÃO 

(validado  pelo  certificado

emitido pela instituição)

1 ponto para 

cada 20 horas

completas 

  
 

Certificado

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA E EXTENSÃO = máximo 30 pontos

Publicação de artigo em 

revista indexada

10 pontos por

artigo

Artigo com todas as 

informações da revista ou 

declaração ou link ou 

outro meio que comprove 

a publicação.

Publicação de artigo em 

revista não indexada

5 pontos por 

artigo

Artigo com todas as 

informações da revista ou 

declaração ou link ou 

outro meio que comprove 

a publicação.

Apresentação ou 

publicação de trabalho de 

pesquisa em evento 

científico

5 pontos por 

trabalho

  30 pontos Apresentar certificado de 

apresentação em nome do

candidato. O certificado 

deverá conter título do 

trabalho e nome do 

evento.



Certificado de participação 

em iniciação científica

5 pontos por 

certificado
Certificado

Certificado de participação 

em projeto de extensão

5 pontos por 

certificado
Certificado

Participação  em  eventos

científicos,  tecnológicos,

esportivos,  sociais,

filantrópicos ou culturais

1 ponto por 

evento
Certificado

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = máximo 30 pontos

Atuação profissional na 

área de interesse do curso

3 pontos por 

semestre

 

 

Cópia  da  carteira  de

trabalho  da  primeira

página até a página com

a  identificação

profissional  ou cópia  do

documento  de  inscrição

do CNPJ.

Se  servidor  público,

declaração  contendo

nome  do  candidato,

cargo  e  tempo  de

serviço  na  devida

instituição.

Atuação profissional fora 

da área de interesse do 

curso

2 pontos por 

semestre    30 pontos 

Cópia  da  carteira

de  trabalho  da

primeira  página

até a  página com

a  identificação

profissional  ou

cópia  do

documento  de

inscrição  do

CNPJ.

Se  servidor

público,

declaração

contendo nome do

candidato, cargo e

tempo  de  serviço

na  devida

instituição.

Estágio curricular 1 ponto a Cópia  do  histórico  da



supervisionado
cada 100 

horas
instituição


