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Dados da inscrição 
 

Nome completo do candidato, em letra de forma

 

Número da inscrição:     Disciplina: 

            

Número do RG:  

         -   
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Termo e pontuação da Prova de Títulos 
 

Descrição dos itens da avaliação 

Diploma ou Ata de Defesa de Tese, devidament

título de Doutor, de acordo com as exigências leg

Instrução: Para este item deverão ser consider

total máximo de 4,5 pontos. Ou seja, só poderá s

Diploma ou Ata de Defesa de Dissertação, devida

– título de Mestre, de acordo com as exigências 

Instrução: Para este item deverão ser consider

total máximo de 4,0 pontos. Ou seja, só poderá s

Certificado ou Certidão de conclusão de curso de

de Histórico, de acordo com as exigências legais e

Instrução: Para este item deverão ser consider

total máximo de 3,0 pontos. Ou seja, só poderá s

Outro curso de Licenciatura Plena e/ou Habilit

utilizado/a para o ingresso no cargo. 

Instrução: Para este item deverão ser consider

total máximo de 2,5 pontos. Ou seja, só poderá

e/ou habilitação requerido como mínimo para o

Cursos de Extensão, Cursos de Aperfeiçoamento

de Bolsa de Iniciação à Docência), PIBIC (Pro

certificados por Instituições de Ensino Superior,

aproveitamento. 

Instrução: Para este item deverá ser considerado

de 2,0 pontos. Ou seja, só poderão ser postados 

Experiência profissional, devidamente comprova

estabelecimento de ensino da rede particular ou

Instrução: Para este item deverá ser considerad

de 4,0 pontos observando que quando o soma

fração obtida, esse tempo não deverá ser comput

** Para os títulos não pontuados/enviados, as c

 

Solicito a análise da minha prova de títu

 

Para tanto, declaro estar ciente de que 

Formulário, UMA ÚNICA VEZ por inscrição, na ínt

que: (i) a análise da pontuação irá considerar 

informação contida em outros anexos, via e-mail, 

 

Confirmo que as imagens dos títulos 

conservação, que todas as informações preenchid

89/2014 e que li e estou ciente do conteúdo descri

 

 

Data de envio do formulário 
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rma: 

              NRE: 

     

  UF: Número do CPF: 

             -   

mente homologada, de curso de pós-graduação, em nível de doutora

s legais específicas no período de realização do respectivo curso. 

nsiderados 4,5 pontos por título enviado, podendo atingir para este it

erá ser postado um título para este item. 

devidamente homologada, de curso de pós-graduação, em nível de mes

cias legais específicas no período de realização do respectivo curso. 

nsiderados 4,0 pontos por título enviado, podendo atingir para este it

erá ser postado um título para este item. 

o de Especialização, em nível de pós-graduação – lato sensu, acompan

gais específicas no período de realização do respectivo curso. 

siderados 3,0 pontos por título enviado, podendo atingir para este it

rá ser postado um título para este item. 

abilitação, de curso de Licenciatura Plena, desde que não seja aqu

nsiderados 2,5 pontos por título enviado, podendo atingir para este it

derá ser postado um título para este item. O Curso de Licenciatura P

ara o ingresso no cargo não será pontuado. 

ento, Cursos de Atualização Multidisciplinar, PIBID (Programa Instituc

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) devidam

erior, com a carga horária mínima de 40 horas por certificado, frequênc

rado 0,01 por hora cursada, podendo atingir para este item o total má

dos no máximo cinco certificados com 40 horas. 

rovada, em magistério em qualquer nível ou modalidade de educação

r ou pública, a partir de 01/01/1992. 

rado 0,2 por ano completo, podendo atingir para este item o total má

somatório resultar em um período inferior a 1 (um) ano, independen

mputado, conforme itens 12.3 e 12.3.1 do edital 89/2014. 

TOTAL DE PONTOS PREVISTOS PELO CANDIDATO (Soma da col

, as colunas deverão ser obrigatoriamente preenchidas com o valor 0 

 títulos, conforme descrito acima neste Formulário.  

que devo enviar os títulos comprobatórios digitalizados (escaneados)

na íntegra, independentemente da quantidade de títulos a serem anex

ar SOMENTE os títulos anexados e as informações contidas no Fo

mail, no corpo da mensagem ou outra forma conforme disposto no item

ulos anexados estão legíveis e são cópias fieis de documentos or

chidas neste Formulário estão em conformidade com as regras est

scrito nestes, os quais regulam a etapa da Prova de Títulos. 

 Assinatura do
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e enviado via ambiente do candidato, 
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te item o 
  

panhada 

ste item o 
  

 aquele/a 

te item o 

ura Plena 

  

titucional 

idamente 

quência e 

l máximo 

  

ação, em 

l máximo 

dente da 

  

 coluna total de pontos)  

or 0 (zero).  

os), frente e verso, juntamente com este 

anexados. Declaro, ainda, ter ciência de 

o Formulário, desprezando-se qualquer 

tem 16 do Edital 89/2014. 

s originais válidos em bom estado de 

 estabelecidas pelos Editais 017/2013 e 

a do candidato solicitante 


