
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO 
 

(Orientações às Bancas Examinadoras) 
 

CARGO: ANALISTA EM C&T JUNIOR 
 Item Pontuação 

1 Formação acadêmica – Relacionada à Missão Institucional1 Máximo 5 pontos (somente será 
pontuado o título de maior valor) 

1.1 Especialização -  Cursos de no mínimo 360 horas 3 pontos 
1.2 Mestrado2 5 pontos 
2 Concursos e atividades de ciência e tecnologia na área de atuação Máxima: 4 pontos 

 
2.1 Aprovação em concursos públicos - Cópia do diário oficial (servindo 

obtida na Internete) 
0,5 ponto por concurso aprovado até 1 
ponto 

2.2 Organização de seminários, fóruns e eventos – Certificado de 
organização ou Declaração 3 

0,5 ponto por evento até 1 ponto 

2.3 Assessorias em órgãos de Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Saúde ou 
Educação - Declaração ou documento que comprove a assessoria. 

0,5 ponto por assessoria até 1 ponto 

2.4 Bolsas de aperfeiçoamento ou de pós-graduação - Declaração ou 
documento que comprove 

0,5 ponto por bolsa até 1 ponto 

3 Atividades de ensino relacionadas à área de atuação Máxima: 7 pontos 
3.1 Participação em bancas examinadoras - Portaria publicada ou 

Declaração 
1 ponto por participação até 2 pontos 

3.2 Palestras em cursos, seminários, fóruns e outros eventos em temas 
relacionados à área de atuação - Certificados de Participação ou 
Declaração. 

1 ponto por participação até 3 pontos 

3.3 Orientação de estagiários e bolsistas - - Certificados de Participação 
ou Declaração 

1 ponto por participação até 2 pontos 

4 Produção na área de atuação Máxima: 10 pontos 
4.1 Autoria ou co-autoria de livro, capítulo, artigos ou trabalhos 

publicados em revistas ou em Anais de Congressos - Artigo 
Publicado (cópia autenticada da página do livro, revista, ou anais) 

1 ponto por artigo até 6 pontos 

4.2 Participação na elaboração de normas, procedimentos, protocolos, 
materiais educativos ou outros produtos – Participação pode ser como 
elaboração, revisão ou supervisão - Cópia da página do produto que 
comprove a participação do Candidato. 

1 ponto por norma/ procedimento/ 
protocolo/ material / produto até 4 
pontos 

5 Experiência profissional na área do perfil Máxima: 24 pontos 
5.1 Experiência profissional (ano trabalhado ou fração acima de 6 meses) 

– Carteira de Trabalho, Declaração da Empresa contratante, desde 
que tenha clareza das atividades desenvolvidas, pois as mesmas 
deverão ser no perfil em que o candidato está concorrendo 

6 pontos por ano até 18 pontos 

5.2 Gerência técnico-administrativa – Carteira de Trabalho, Declaração. 1 ponto por chefia até 3 pontos 
5.3 Coordenação de cursos, programas ou projetos - Certificados de 

Participação ou Declaração. 
1 ponto por coordenação até 3 pontos 

 

                                                 
1 "Gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde pelo desenvolvimento tecnológico, 
ensino, produção de bens, prestação de serviços de referência e informação, com a finalidade de proporcionar apoio 
estratégico ao Sistema Único de Saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o exercício 
pleno da cidadania”. 
2 Os cursos de Mestrado serão considerados somente se credenciados pelo conselho Federal de Educação e, quando 
realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. O Candidato que concluiu 
Especialização ou Mestrado, mas não tenha recebido diploma ou Certificado, poderá apresentar cópia da Ata de Defesa ou 
Declaração de conclusão em papel timbrado. 
3 Qualquer declaração deverá ser apresentada em papel timbrado, com carimbo contendo nome e matrícula legíveis do 
declarante. 
NOTA: Qualquer servidor público poderá AUTENTICAR as cópias dos documentos desde que identifique seu nome e 
matrícula e confira frente e verso, quando for o caso. 


