
ANEXO VI 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO 

 
CARGO: TECNOLOGISTA JUNIOR  

 Item Pontuação 
1 Formação acadêmica  Máximo 6 pontos (somente será 

pontuado o título de maior valor) 
1.1 Especialização* 2 pontos 
1.2 Mestrado 4 pontos 
1.3 Doutorado 6 pontos 
2 Concursos e atividades de ciência e tecnologia na área 

de atuação 
Máxima: 4 pontos 
 

2.1 Aprovação em concursos públicos 0,5 ponto por concurso aprovado até 1 
ponto 

2.2 Organização de seminários, fóruns e eventos  0,5 ponto por evento até 1 pontos 
2.3 Assessorias em órgãos de Pesquisa, Ciência e Tecnologia, 

Saúde ou Educação  
0,5 ponto por assessoria até 1 ponto 

2.4 Bolsas de aperfeiçoamento ou de pós-graduação  0,5 ponto por bolsa até 1 ponto 
3 Atividades de ensino relacionadas à área de atuação Máxima: 8 pontos 
3.1 Participação em disciplinas ministradas em cursos técnicos, 

de graduação ou de pós-graduação 
1 ponto por crédito/disciplina até 3 
pontos 

3.2 Participação em bancas examinadoras 1 ponto por participação até 2 pontos 
3.3 Palestras em cursos, seminários, fóruns e eventos  1 ponto por participação até 2 pontos 
3.4 Orientação de estagiários e bolsistas 0,5 ponto por participação até 1 ponto 
4 Produção técnico-científica na área de atuação Máxima: 14 pontos 
4.1 Autoria ou co-autoria em artigos publicados em revistas 

científicas 
1 ponto por artigo publicado em 
revista indexada e 0,5 ponto por artigo 
publicado em revista não indexada até 
3 pontos 

4.2 Livros publicados e organização de livro ou capítulo de 
livro publicado na área de atuação 

1 ponto por livro e 0,5 ponto por 
organização de livro ou capítulo 
publicado até 2 pontos 

4.3 Trabalhos completos publicados em anais de Congressos 
na área de atuação 

0,5 ponto por trabalho até 1 ponto 

4.4 Patente ou Privilégio de Invenção 4 pontos 
4.5 Participação na elaboração de normas, procedimentos,  

protocolos, materiais educativas ou outros produtos  
1 ponto por norma/ procedimento/ 
protocolo/ material / produto até 4 
pontos 

5 Experiência profissional na área do perfil  Máxima: 18 pontos 
5.1 Experiência profissional (ano trabalhado ou fração acima 

de 6 meses) 
5 pontos por ano até 15 pontos 

5.2 Coordenação de cursos, programas ou projetos  1 ponto por coordenação até 2 pontos 
5.3 Gerência técnico-administrativa 0,5 ponto por chefia até 1 ponto 

* Cursos de no mínimo 360 horas. 



 
CARGO: ANALISTA EM C&T JUNIOR 

 Item Pontuação 
1 Formação acadêmica Máximo 5 pontos (somente 

será pontuado o título de 
maior valor) 

1.1 Especialização* 3 pontos 
1.2 Mestrado 5 pontos 
2 Concursos e atividades de ciência e tecnologia na área 

de atuação 
Máxima: 4 pontos 
 

2.1 Aprovação em concursos públicos  0,5 ponto por concurso 
aprovado até 1 ponto 

2.2 Organização de seminários, fóruns e eventos  0,5 ponto por evento até 1 ponto
2.3 Assessorias em órgãos de Pesquisa, Ciência e 

Tecnologia, Saúde ou Educação 
0,5 ponto por assessoria até 1 
ponto 

2.4 Bolsas de aperfeiçoamento ou de pós-graduação 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 1 ponto por participação até 2 

pontos 
3.2 Palestras em cursos, seminários, fóruns e outros eventos 

em temas relacionados à área de atuação 
1 ponto por participação até 3 
pontos 

3.3 Orientação de estagiários e bolsistas 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 

1 ponto por artigo até 6 pontos 

4.2 Participação na elaboração de normas, procedimentos,  
protocolos, materiais educativos ou outros produtos 

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) 
6 pontos por ano até 18 pontos 

5.2 Gerência técnico-administrativa 1 ponto por chefia até 3 pontos 
5.3 Coordenação de cursos, programas ou projetos 1 ponto por coordenação até 3 

pontos 
* Cursos de no mínimo 360 horas 
 


