
Anexo I – Ato de Divulgação nº 01, de 05 de dezembro de 2014. 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A CARREIRA DE PROFESSOR EBTT DO QUADRO DE PESSOAL DO IFMG - CÂMPUS BAMBUÍ 
(EDITAL Nº 139/2014) 

PROVA DE TÍTULOS 
IDENTIFICAÇÃO: 

Nome completo do candidato(a): 

Nº de inscrição: Área: 

 

FORMULÁRIO PARA CONTABILIZAÇÃO DE TÍTULOS 

 

GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS (Limitado a 40 pontos) 
 

PARA USO DO CANDIDATO(A) PARA USO DA BANCA EXAMINADORA 

Item Identificação do Título 
Valor 
Limite 

Referências / Observações 

Pontuação 
sugerida 

pelo 
candidato 

Observações / Anotações 

Pontuação 
alcançada 

pelo 
candidato 

1 

Doutorado em campo diretamente 
relacionado com a área de 
conhecimento objeto deste concurso 
ou na área de Educação 

40 
    

Doutorado em campo distinto à área 
de conhecimento objeto deste 
concurso 

35 
    

2 

Mestrado em campo diretamente 
relacionado com a área de 
conhecimento objeto deste concurso 
ou na área de Educação 

30 

    

Mestrado em campo distinto à área 
de conhecimento objeto deste 
concurso 

25 
    

3 
Especialização (com carga horária 
mínima de 360 horas) 20     
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PARA USO DO CANDIDATO(A) PARA USO DA BANCA EXAMINADORA 

Item Identificação do Título 
Valor 
Limite 

Referências / Observações 

Pontuação 
sugerida 

pelo 
candidato 

Observações / Anotações 

Pontuação 
alcançada 

pelo 
candidato 

4 
Aperfeiçoamento (com carga horária 
entre 120 e 359 horas) 10 

 
 
 
 
 
 

   

GRUPO 2: ATIVIDADE DE ENSINO, EXTENSÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Limitado a 40 pontos) 

5 

Docência em cursos de Educação 
Básica, Técnicos, de Graduação, Pós-
graduação lato sensu ou stricto 
sensu, comprovada em carteira 
profissional ou por atos institucionais 
quando se tratar de entidades 
públicas. 
Referência para o cálculo: 0,2 (dois 
décimos) ponto por mês, sendo 
computado apenas número inteiro de 
meses trabalhados; limitado a 18 
(dezoito) pontos. 

18 
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PARA USO DO CANDIDATO(A) PARA USO DA BANCA EXAMINADORA 

Item Identificação do Título 
Valor 
Limite 

Referências / Observações 

Pontuação 
sugerida 

pelo 
candidato 

Observações / Anotações 

Pontuação 
alcançada 

pelo 
candidato 

6 

Orientação de tese de doutorado ou 
dissertação de mestrado, na área ou 
áreas afins do concurso, concluída e 
comprovada por folha de aprovação 
ou ata de defesa que contenha a 
assinatura da banca examinadora e 
do orientador. 
Referência para o cálculo: 2 (dois) 
pontos por tese ou dissertação, limitado 
a 8 (oito) pontos. 

8 

    

7 

Orientação de trabalho de conclusão 
de curso de graduação ou pós-
graduação lato sensu comprovada 
por folha de aprovação ou ata de 
defesa que contenha a assinatura da 
banca examinadora e do orientador 
ou documento similar que 
estabeleça claramente a conclusão 
do curso por parte do orientando. 
Referência para o cálculo: 0,5 (meio) 
ponto por dissertação, limitado a 8 
(oito) pontos. 

8 

    

8 

Orientação de estágios 
supervisionados. 
Referência para o cálculo: 0,5 (meio) 
ponto por aluno orientado, comprovado 
por ato institucional ou certificado, 
limitado a 4 (quatro) pontos. 

4 
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PARA USO DO CANDIDATO(A) PARA USO DA BANCA EXAMINADORA 

Item Identificação do Título 
Valor 
Limite 

Referências / Observações 

Pontuação 
sugerida 

pelo 
candidato 

Observações / Anotações 

Pontuação 
alcançada 

pelo 
candidato 

9 

Experiência profissional relativa a 
participação em bancas 
examinadoras de concursos públicos 
e defesas de trabalhos acadêmicos 
de conclusão de curso (tese, 
dissertação e monografia), 
comprovada por atos institucionais. 
Referência para o cálculo: 0,25 (vinte e 
cinco centésimos) ponto por documento 
comprobatório, limitado a 2 (dois) 
pontos. 

2 

    

GRUPO 3: PRODUÇÃO ACADÊMICA/CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (Limitado a 20 pontos) 

10 

Autoria de livro na área do concurso 
cadastrado no ISBN (International 
Standard Book Number). 
Referência para o cálculo: 2,5 (dois e 
meio) pontos por livro; limitado a 5 
(cinco) pontos. 

5 

    

11 

Editoração de livro publicado na área 
do concurso cadastrado no ISBN. 
Referência para o cálculo: 1 (um) ponto 
por livro; limitado a 2 (dois) pontos. 

2 

    

12 

Autoria de capítulo de livro na área 
do concurso cadastrado no ISBN. 
Referência para o cálculo: 1 (um) ponto 
por capítulo; limitado a 4 (quatro) 
pontos. 

4 
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PARA USO DO CANDIDATO(A) PARA USO DA BANCA EXAMINADORA 

Item Identificação do Título 
Valor 
Limite 

Referências / Observações 

Pontuação 
sugerida 

pelo 
candidato 

Observações / Anotações 

Pontuação 
alcançada 

pelo 
candidato 

13 

Publicações técnicas ou tecnológicas 
na área do concurso (manual, 
relatório técnico ou material 
didático), publicadas por editora. 
Referência para o cálculo: 0,5 (meio) 
ponto por publicação; limitado a 3 
(três) pontos. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

14 

Artigo publicado em periódico 
científico com “Qualis” CAPES A1 ou 
A2. 
Referência para o cálculo: 1 (um) ponto 
por artigo, limitado a 3 (três) pontos. 

3 

 
 
 
 
 
 
 

   

15 

Artigo publicado em periódico 
científico com “Qualis” CAPES B1 ou 
B2. 
Referência para o cálculo: 0,5 (meio) 
ponto por artigo, limitado a 3 (três) 
pontos. 

3 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

TOTAL GERAL SUGERIDO PELO CANDIDATO(A):  TOTAL GERAL ATRIBUÍDO PELA BANCA:  

 
Observações da Banca Examinadora: 

 
Assinatura dos membros da Banca Examinadora: 
 

Data: ____/12/2014 

 


