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CHAMADA PÚBLICA 001/2018 – PRORHAE/UERN
BANCO DE CURRÍCULOS

ÁREA: Letras - Língua portuguesa e literatura

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis – PRORHAE/UERN torna

público  o  recebimento  de  currículos  para  fins  de  análise  e  possível  prestação  de  serviços  na

docência.

Os  currículos  deverão  ser  enviados  no  formato  lattes,  com  suas  respectivas

comprovações,  até  23:59  do  dia  27  de  maio  de  2018,  para  o  e-mail

assessoriaprorhaeuern@gmail.com .

Os  currículos  serão  analisados  e  receberão  pontuação,  conforme itens  dispostos  em

anexo.

Prof. Dr. David de Medeiros Leite,

Pró-Reitor.

            Mossoró-RN, 24 de maio de 2018.
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ANEXO

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS

Nº TÓPICOS E LIMITES
PONTUAÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
PONTOS DO
CURRÍCULO

GRUPO 01: TÍTULOS

01 Diploma  de  doutorado  devidamente  reconhecido  pelo  MEC  ou
Conselho Estadual de Educação.

20 pontos para o primeiro
título e 10 para o segundo
título,  limite  de  30
pontos.

02 Diploma  de  mestrado  devidamente  reconhecido  pelo  MEC  ou
Conselho Estadual de Educação.

10 pontos para o primeiro
título e 05 para o segundo
título,  limite  de  15
pontos.

03 Certificado conclusão de curso de pós-graduação, em especialização,
na área de formação ou área afim, com carga horária mínima de 360 h,
de  acordo  com  a  resolução  CNE/CES  no  01/2001  ou  curso  de
residência médica.

4 pontos para o primeiro
título e 2 para o segundo
título, limite de 6 pontos.

GRUPO 02:ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS

01 Exercício  de  magistério  em curso  de  educação  superior  na  área  do
concurso  ou  em  área  afim.  Para  efeito  de  pontuação,  não  será
considerada fração de semestre.

1  ponto  por  semestre
letivo,  sem  superposição
de  tempo,  no  máximo  5
pontos.

02 Exercício de  atividade de nível superior ou magistério na Educação
Básica  ou  Profissional,  não  cumulativa  com  outras  quaisquer  no
mesmo  período,  na  administração  pública  ou  privada,  em
empregos/cargos especializados na área objeto do concurso ou em área
afim.  Das  atividades  em  questão  estão  excluídas  as  atividades  no
exercício do magistério superior. Para efeitos de pontuação, não será
contabilizada frações de ano.

1  ponto  por  ano,  sem
superposição  de  tempo,
no máximo 3 pontos.

03 Orientação  concluída  de  trabalho  final  de  graduação  ou  iniciação
científica.

1 ponto por orientação e
no máximo 2 pontos

04 Orientação concluída de trabalho final de pós-graduação lato sensu. 1 ponto por orientação e
no máximo 3 pontos

05 Orientação de mestrado concluída. 2 pontos por orientação e
no máximo 6 pontos

06 Orientação de doutorado concluída. 3 pontos por orientação e
no máximo 9 pontos

07 Participação como palestrante, conferencista ou debatedor em evento
científico internacional, nacional ou regional.

0,5  ponto  por
participação e no máximo
2 pontos

08 Apresentação  oral  em eventos  científicos  internacional,  nacional  ou
regional.

0,5  ponto  por
participação e no máximo
1 ponto.

09 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão
de curso de graduação.

0,5 ponto por banca e no
máximo 1 ponto

10 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão 0,5 ponto por banca e no
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de curso de especialização. máximo 1,5 ponto

11 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão
de mestrado.

1,0 ponto por banca e no
máximo 3,0 pontos

12 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão
de doutorado.

1,5 ponto por banca e no
máximo 4,5 pontos.

GRUPO 03: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL

01 Publicação  completa  em  anais  de  evento  regional,  nacional,  ou
internacional com ISSN.

0,5 ponto por publicação
e no máximo 2,5 pontos.

02 Artigos científicos/artístico em jornal ou revista com conselho editorial
ou com ISSN.

0,5 ponto por publicação
e no máximo 2,5 pontos.

03 Publicação  de  artigo  científico  em  periódicos  nacional  ou
internacionais indexado pela CAPES.

2,0 pontos por artigo e no
máximo 10 pontos.

04 Publicação  de  livro  didático/técnico/científico  com ISBN de autoria
exclusiva do(a) candidato(a).

2,5 pontos por livro e no
máximo 10 pontos.

05 Publicação de livro didático/técnico/científico com ISBN em coautoria
ou publicação de capítulo de livro.

1,0 ponto por publicação
e no máximo 5 pontos.

06 Registro de software e depósito de patente (protocolo de registro ou
depósito).

1,0 ponto e no máximo 5
pontos.

07 Tradução de livros didático/técnico/científico publicada com ISBN. 2,0 pontos por livro e no
máximo 4 pontos.

08 Produção artística/cultural. 1,0 ponto por produção e
no máximo 3 pontos.

GRUPO 04: OUTROS TÍTULOS

01 Aprovação em concurso Público de nível superior para cargo na área
do concurso ou área afim.

1,0 ponto por aprovação e
no máximo 3 pontos.

02 Participação como membro titular em banca de processo seletivo para
professor temporário/substituto de nível superior para cargo na área do
concurso ou área afim.

0,5 ponto por banca e no
máximo 1,5 pontos.

03 Participação como membro titular em banca de Concurso Público de
nível superior para cargo na área do concurso ou área afim.

0,5 ponto por banca e no
máximo 1,5 pontos.

TOTAL Máximo 140 Pontos
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