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ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 00513.05 - CAMPUS SOROCABA
TABELA DE VALORAÇÃO

TÍTULOS ACADÊMICOS VALOR MÁXIMO
Título de Doutor na área de Computação 20 pontos
Grau de Mestre na área de Computação 15 pontos
Especialista Pós-Graduação "Latu Sensu" na área de computação - (Mínimo de 360hs com
Monografia, conforme Resolução nº 01 de 08/06/2007-CNE/CES)

10 pontos

Valor máximo: 20 pontos (não cumulativos)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE COMPUTAÇÃO VALOR MÁXIMO
Experiência Profissional corporativa, nos últimos 5 anos contados a partir da
data do edital, quando exercidos exclusivamente na área de computação -
exceto estágio.
(Somente será considerada e pontuada a experiência profissional que for com-
provada e documentada).

Até 20pontos
(4 pontos por ano)

Valor máximo: 20 pontos

ITEM P O N TO S
Títulos acadêmicos 20
Experiência profissional na área de computação 20
TO TA L 40

ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

ASSISTENTE SOCIAL: 00513.01 - CAMPUS SÃO CARLOS
00513.06 - CAMPUS SOROCABA
00513.08 - CAMPUS ARARAS
TABELA DE VALORAÇÃO

TÍTULOS ACADÊMICOS (Registrados/Autenticados) VALOR MÁXIMO
Título de Doutor 35 pontos
Título de Mestre 25 pontos
Residência Interdisciplinar e/ou Multiprofissional 15 pontos
Título de Especialista na área (Pós-Graduação Latu Sensu) - (Mínimo de 360hs
com Monografia, conforme Resolução nº 01 de 08/06/2007-CNE/CES)

10 pontos

Valor máximo: 35 pontos (não cumulativos)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO (comprovada
por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição em-
pregadora das atividades desenvolvidas).

VALOR MÁXIMO

Funções administrativas na área (coordenação, supervisão, direção, etc)
(5 pontos por ano)

Até 25 pontos

Experiência profissional na área (4 pontos por ano) Até 20 pontos

Valor máximo: 45 pontos

ATIVIDADE DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO (nos últimos 10
anos).

VALOR MÁXIMO

Participação em evento científico nacional/internacional na área (0,25 ponto
por participação)

Até 1 ponto

Apresentação de trabalho na área em congresso e/ou similar nacional/inter-
nacional (0,50 ponto por trabalho)

Até 2 pontos

Publicação na área em periódicos nacionais/internacionais (0,50 ponto por
publicação)

Até 4 pontos

Publicação de material informativo/didático na área (0,50 ponto por publi-
cação)

Até 3 pontos

Participação em comissões de elaboração e/ou promoção de campanhas edu-
cativas para a área (0,50 ponto por participação)

Até 3 pontos

Palestras proferidas na área (0,25 ponto por palestra) Até 3 pontos
Cursos (de 12 ou mais horas) ou disciplinas ministradas na área (1,0 ponto por
curso ou disciplina)

Até 4 pontos

Valor máximo: 20 pontos

ITEM P O N TO S
Títulos acadêmicos 35 pontos
Experiência profissional na área 45 pontos
Atividade de pesquisa, ensino e extensão 20 pontos
TO TA L 100 pontos

ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA: 00513.02 - CAMPUS SÃO CARLOS
TABELA DE VALORAÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VALOR MÁXIMO
Pontuação com vinculo
Funções técnicas específicas da área de Biblioteconomia (1 ponto por ano
completo)

5

Experiência em centros de documentação e memória (3 pontos por ano com-
pleto)

10

Experiência profissional em gestão de centros de documentação e memória (3
pontos por ano completo)

25

Valor máximo: 40 pontos

TÍTULOS ACADÊMICOS VALOR MÁXIMO
Título de Doutor 25
Título de Mestre 15
Título de especialista 10
Valor máximo: 25 (não cumulativos)

ATIVIDADE DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO (nos últimos 5
anos).

VALOR MÁXIMO

Participação em evento científico nacional/internacional na área do concurso
(0,25 ponto por participação)

3

Apresentação de trabalho em congresso e/ou similares nacional/internacional,
na área do concurso (0,50 ponto por trabalho)

5

Publicação em periódico nacional/internacional, na área do concurso (0,50
ponto por publicação)

5

Publicação de material informativo/didático na área do concurso (0,50 ponto
por publicação)

5

Cursos e disciplinas ministradas (de 16 ou mais horas) (1 ponto por curso ou
disciplina)

4

Palestras proferidas na área do concurso (0,25 ponto por palestra) 3
Participação em projetos de pesquisa e ou extensão na área do concurso (1
ponto por projeto)

5

Participação em comissões e/ou grupos de trabalhos interdisciplinares (0,50
ponto por participação)

3

Participação em trabalhos voluntários (0,50 ponto por participação) 2
Valor máximo: 35 pontos

ITEM P O N TO S
Experiência profissional 40
Títulos acadêmicos 25
Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão (nos últimos 5 anos) 35
TO TA L 100

ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

ENFERMEIRO: 00513.03 - CAMPUS SÃO CARLOS
00513.09 - CAMPUS ARARAS
TABELA DE VALORAÇÃO

TÍTULOS ACADÊMICOS (na Enfermagem ou áreas afins, devidamente re-
gistrados nos órgãos competentes)

VALOR MÁXIMO

Título de Doutor 25 pontos
Título de Mestre 20 pontos
Residência Multiprofissional e/ou em Área Profissional da Saúde 15 pontos
Título de Especialista (Pós-Graduação Latu Sensu) - (no mínimo 360horas) 10 pontos
Licenciatura em Enfermagem 5 pontos

Valor máximo: 25 pontos (não cumulativos)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO (comprovada
por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição em-
pregadora das atividades desenvolvidas).

VALOR MÁXIMO

Gerenciamento, coordenação, supervisão, direção de unidades de saúde (5
pontos por ano)

Até 15 pontos

Assistência em atenção básica, ambulatório especializado e urgência e emer-
gência (5 pontos por ano)

Até 15 pontos

Assistência em outras áreas da enfermagem (2,5 pontos por ano) Até 10 pontos
Atividades de ensino em qualquer nível - aulas teóricas e/ou práticas na área de
enfermagem (2,5 pontos por ano)

Até 10 pontos

Valor máximo: 50 pontos

ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS (nos últimos 10 anos). VALOR MÁXIMO
Coordenação ou participação em planejamento, promoção e avaliação de ati-
vidades educativas em saúde (0,5 pontos por ano de atividade)

Até 3,5 pontos

Experiência em projeto e/ou atividades de pesquisa (0,5 pontos por ano de
experiência)

Até 2 pontos

Participação em cursos de curta duração (de 12 ou mais horas) na enfermagem
ou áreas afins (atualização, extensão, treinamentos e outros) (0,5 pontos por
curso)

Até 3 pontos

Publicações de artigos científicos ou produção de material informativo/didático
na enfermagem ou áreas afins (0,5 pontos por publicação ou produção)

Até 3,5 pontos

Apresentação de trabalho (oral ou pôster) em evento científico na enfermagem
ou áreas afins, nacional/internacional (0,25 pontos por trabalho)

Até 3 pontos

Orientação de Doutorado/Mestrado (0,5 pontos por orientação) Até 3,5 pontos
Orientação de Iniciação Científica/Monografias/Outras (0,25 pontos por orien-
tação)

Até 2 pontos

Realização de palestras na área (0,25 pontos por palestra de até 2 horas de
duração)

Até 3,5 pontos

Participação como ouvinte em evento científico nacional/internacional na en-
fermagem ou áreas afins (0,25 pontos por participação)

Até 1 ponto

Valor máximo: 25 pontos

ITEM P O N TO S
Títulos acadêmicos 25 pontos
Experiência profissional na área 50 pontos
Atividades educacionais e científicas 25 pontos
TO TA L 100 pontos

ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

ENGENHEIRO/ENGENHARIA ELÉTRICA:
00513.04 - CAMPUS SÃO CARLOS
00513.07 - CAMPUS SOROCABA
TABELA DE VALORAÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Critérios para pontuação nos itens da "Experiência Profissional da Área":
1. A comprovação de função técnica específica da área, com vínculo empregatício, poderá ser feita
com cópia da carteira de trabalho;
1.1. Somente serão pontuadas as comprovações de anos completos;
1.2. Os que comprovarem três (3) anos ou mais na mesma empresa receberão dois (2) pontos a
mais uma única vez no item "Funções Técnicas Específicas da Área", observado o limite máximo de
pontuação do item.
2. A pontuação por meio de ART será feita com a comprovação da Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou certidão de acervo técnico do CREA de execução de projetos de engenharia na área
de Instalações de Eletricidade; acompanhamento e/ou fiscalização de instalações, com responsabilidade
principal ou vinculada; elaboração de orçamento; especificações técnicas de materiais e serviço para
instalações; consultoria e/ou assessoria na Área, conforme especificado no quadro abaixo;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VALOR MÁXIMO
Pontuação com vínculo
Funções técnicas específicas da Área (2 pontos por ano completo) 10
Pontuação da ART
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