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UNIOESTE 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Concurso Público para Professor Não Titular 
 

Concurso Público nº ____ /  ano _______ 
Teste Seletivo nº ____ /  ano _______

Anexo IV

 

AVALIAÇÃO DO “CURRICULUM VITAE” 
 

Nome do candidato:  
Campus da vaga:  
Centro da vaga:  
Nome da vaga:  Categoria: RT: 

 
 

Quadro 1 
Titulação Acadêmica 

Titulação Acadêmica: 
 A maior titulação exclui as demais. 
 Atribui-se pontuação máxima à titulação coincidente com área do       conhecimento ou 

matéria  objeto do concurso. 

Limite: 
350 pontos 

Pontos 

1.1. Livre-docência 350  
1.2. Doutorado 330  
1.3. Mestrado e créditos disciplinares completos de doutorado 290  
1.4. Mestrado 260  
1.5. Créditos disciplinares completos de doutorado sem ter concluído o mestrado 240  
1.6. Créditos disciplinares completos de mestrado 210  
1.7. Especialização lato sensu (Res. CNE/CES nº 1, de 03/abr/2001) 200  
1.8. Graduação 150  
 Subtotal:  

 
Quadro 2 

Atividades Docentes Universitárias 
Atividades Docentes Universitárias 

 
Limite: 

250 pontos 
Pontos 

2.1. Magistério superior na graduação e/ou na pós-graduação 15 pontos por ano  
2.2. Participação em projetos de pesquisa 
●como coordenador: 
●como colaborador: 

 
06 pontos por ano 
03 pontos por ano 

 

2.3. Participação em projetos de ensino 
●como coordenador: 
●como colaborador: 

 
06 pontos por ano 
03 pontos por ano 

 

2.4. Participação em projeto de extensão 
●como coordenador: 
●como colaborador: 

 
06 pontos por ano 
03 pontos por ano 

 

2.5. Orientação de monografias (especialização) aprovadas 02 pontos por orientação  
2.6. Orientação de dissertações de mestrado aprovadas 25 por orientação  
2.7. Orientação de teses de doutorado aprovadas 40 por orientação  
2.8. Exercício de chefia de órgão colegiado 06 pontos por ano  
2.9. Participação em bancas examinadoras de concurso ao magistério        superior 05 por banca  
2.10. Participação em bancas examinadoras de defesa de especialização 02 por banca  
2.11. Participação em bancas examinadoras de defesa de mestrado 08 por banca  
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2.12. Participação em bancas examinadoras de defesa doutorado/livre         docência 15 por banca  
2.13. Docência em cursos de atualização e/ou extensão 06 pontos por ano  
2.14. Coordenação de cursos de pós-graduação stricto sensu 12 pontos por ano  
2.15. Coordenação de cursos de pós-graduação lato sensu 06 pontos por ano  
2.16. Orientação de dissertação em andamento 12 por dissertação  
2.17. Orientação de tese em andamento 20 por tese  
2.18. Co-orientação de dissertação aprovada 12 por dissertação  
2.19. Co-orientação de tese aprovada 20 por tese  
 
 Subtotal:  

 
Quadro 3 

Trabalhos e Publicações na Área de Concentração ou Matéria de Domínio Conexo 
Trabalhos e Publicações na Área/Matéria 

 
Limite: 

300 pontos 
Pontos 

3.1. Livros editados 
●como autor 
●como co-autor 
●como tradutor 
●como organizador 

 
30 pontos por livro 
25 pontos por livro 
06 pontos por livro 
04 pontos por livro 

 

3.2. Capítulos de livros editados 12 por capítulo  
3.3. Artigos em revistas técnico-científicas nacionais com corpo editorial 10 por artigo  
3.4. Artigos em revistas técnico-científicas estrangeiras com corpo        editorial 12 por artigo  
3.5. Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
●artigo em anais de abrangência regional 
●artigo em anais de abrangência nacional 
●artigo em anais de abrangência internacional 

 
06 por artigo 
08 por artigo 
10 por artigo 

 

3.6. Trabalhos resumidos publicados em anais de eventos 
●artigo em anais de abrangência regional 
●artigo em anais de abrangência nacional 
●artigo em anais de abrangência internacional 

 
01 por artigo 
02 por artigo 
03 por artigo 

 

3.7. Apresentação de trabalhos em eventos de natureza técnico-científica  
●conferência 
●mesa redonda 
●cursos 
●resumo expandido 
●resumo 
●palestra 
●comunicação 

 
04 por conferência 
04 por participação 

03 por curso 
02 por resumo 
01 por resumo 
02 por palestra 

01 por comunicação 

 

3.8. Artigos em revistas não indexadas 02 por artigo  
3.9. Artigos em jornais de notícias 01 por artigo  
 Subtotal:  

 
 

Quadro 4 
Atividades e Méritos Profissionais não Incluídos no Quadro 2 

 
Atividades e Méritos Profissionais não Incluídos no Quadro 2 

 
Limite: 

50 pontos 
Pontos 

4.1. Atividades docentes não universitárias 04 pontos por ano  
4.2. Atividades profissionais não docentes 04 pontos por ano  
4.3. Aprovação em concurso público para docência e/ou exercício de        atividade 
profissional  

06 pontos por concurso  

4.4. Patentes 25 por patente  
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4.5. Prêmios, distinções e láureas por trabalhos técnicos ou científicos na 
       área/matéria 

10 pontos por ocorrência  

4.6. Consultor científico (assessoria ad hoc) 04 pontos por ano  
4.7. Proficiência em língua estrangeira com validade comprovada em        testes 
reconhecidos internacionalmente (Toefel, Yeltsin e outros) 

12 pontos por língua  

4.8. Coordenador de projetos aprovados, por órgão de fomento        envolvendo 
financiamento 

25 pontos por projeto  

4.9. Participação em conselho editorial 02 pontos por ano  
 Subtotal:  

 
 

Quadro 5 
Outros Títulos e Atividades 

Outros Títulos e Atividades 
 

Limite: 
50 pontos 

Pontos 

5.1. Outro título de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 25 por título  
5.2. Outro título de especialização (Res. CNE/CES nº 1, de 03/abr/2001) 07 por título  
5.3. Cursos de atualização com no mínimo 40 horas 02 por curso  
5.4. Participação em eventos de natureza técnico-científica na         área/matéria 02 por evento  
5.5. Participação em eventos de natureza técnico-científica fora da        área/matéria 01 por evento  
5.6. Conferência ou palestra proferida, não considerada no Quadro 3 01 por palestra  
5.7. Monitoria e participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão        enquanto 
acadêmico 

02 por ano  

5.8. Coordenação de eventos de natureza técnico-científica na        área/matéria 04 por evento  
5.9. Residência não contemplada no Quadro 1 10 por ano  
 
 Subtotal:  

 
Quadro 6 
Nota Final 

 
 
6.1. Soma dos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Total de Pontos =  

 

6.2. Total de pontos do item 6.1 dividido por 100 Nota Final =   

 3
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