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Tabela de Pontuação da Prova de Títulos 

Quesitos / Critérios de análise Pontuação 

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS  

Doutorado concluído na área de conhecimento do concurso (25 pts)   

Doutorado concluído em áreas afins da área de conhecimento do concurso 
(15 pts) 

 

Mestrado concluído na área de conhecimento do concurso (5 pts)  

Mestrado em outra área do conhecimento (2 pts)  

Graduação em Química ou Física (5 pts)  

Graduação em Engenharia (2 pts)  

Pontuação limite  35 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE  

Disciplinas ministradas no ensino superior na Área de Conhecimento do 
Concurso (5 pts/sem x disciplina) 

 

Disciplinas ministradas no ensino superior (aula prática na área de 
Instrumentação Nuclear) (7 pts/sem x disciplina) 

 

Disciplinas ministradas em outras áreas no ensino superior  
(3 pts/sem x disciplina) 

 

Orientação ou coorientação de trabalhos de graduação concluída (IC ou 
tecnológica, trabalhos de conclusão) (2 pts/orientação ou coorientação) 

 

Orientação ou coorientação de tese ou dissertação concluída  
(3 pts/orientação ou coorientação) 

 

Pontuação limite  35 

Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO 
DOCENTE  

 

Coordenação de Projeto de pesquisa com captação de recursos (5 pts/sem.)  

Colaboração em Projeto de pesquisa (3 pts/sem.)  

Participação em Projeto de extensão (2 pts/sem.)  

Emprego formal na área de conhecimento do concurso (3 pts/sem.)  

Pós-doutorado na área de conhecimento do concurso (1 pt/sem)  

Pontuação limite  15 

  

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA NA ÁREA DO 
CONHECIMENTO (últimos 7 anos) 

 

Artigo completo publicado em periódico indexado na base CiteScore  
(4 pts/art.) 

 

Artigo completo publicado em periódico não indexado na base CiteScore  
(1 pt/art.)  

 

Artigo completo em evento internacional (2 pts/art.)  



Artigo completo em evento nacional (1 pt/art.)  

Registro de patente (1 pt/registro)  

Registro de software (1 pt/registro)  

Livros publicados (3 pts/livro)  

Capítulo de livro publicado (2 pts/capítulo)  

Pontuação limite  15 

  

Pontuação Total limite  100 

 


