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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 024/2017
1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 023/2017, de 10 de outubro de 2017.
A Diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES Catanduva), no
uso de suas atribuições legais e regimentais resolve tornar público a 1ª RETIFICAÇÃO
ao Edital nº 023/2017, de 10/10/2017, referente ao Processo Seletivo Simplificado
destinado à seleção de Professores para contratação temporária nos cursos de
Graduação, conforme segue:
I- Revoga-se o Anexo IV do Edital nº 023/2017, o qual é substituído pelo
Anexo I abaixo.
II- Mantêm-se as demais disposições do Edital nº 023/2017 e seus anexos.
Catanduva-SP, 17 de outubro de 2017.

Profª Maria Lúcia Miranda Chiliga
Diretora
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EDITAL Nº 024/2017
ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
FORMAÇÃO ACADÊMICA, ATIVIDADES E PRODUÇÃO INTELECTUAL
1. Para efeito de pontuação na prova de títulos deverá ser observada a formação
acadêmica do candidato e as atividades por ele desenvolvidas nos últimos cinco
anos.
2. Para avaliação da Formação acadêmica serão considerados os seguintes critérios,
em valores não cumulativos, prevalecendo o de maior titulação, com pontuação
máxima de 40 (quarenta) pontos:
2.1.
Livre-docência
40 pontos
2.2.
Pós-doutorado
38 pontos
2.3.
Doutorado
35 pontos
2.4.
Mestrado
25 pontos
2.5.
Especialização
10 pontos
3. Para avaliação das atividades docentes, profissionais, produção intelectual e
outros títulos, nos últimos 05 (cinco) anos, com pontuação máxima de 60 (sessenta)
pontos, serão considerados os seguintes critérios:
Pontuação
Descrição
Peso
máxima
1,0 ponto a cada
3.1
Docência no ensino superior
5,0
ano completo
Participação em banca ou comissão
0,4 pontos por
3.2
examinadora de seleção para o magistério
2,0
seleção
superior
Orientação de trabalho de iniciação
0,2 pontos por
3.3
1,0
científica, monitoria ou TCC, concluídos
trabalho
Orientação de monografia de
0,4 pontos por
3.4
2,0
especialização concluída
trabalho
Orientação de dissertação de mestrado
0,8 pontos por
3.5
4,0
concluída
trabalho
Orientação de tese de doutorado
1,0 ponto por
3.6
5,0
concluída
trabalho
Participação em banca examinadora de
0,1 ponto por
3.7
0,5
TCC de graduação
banca
Participação em banca examinadora de
0,2 pontos por
3.8
trabalho de especialização ou banca de
1,0
banca
qualificação
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3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

3.24
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Participação em banca examinadora de
Dissertações de Mestrado
Participação em banca examinadora de
Teses de Doutado
Coordenador de Projeto de pesquisa,
ensino ou extensão concluído
Participação em Projeto de pesquisa,
ensino ou extensão concluído
Autor de livros publicados na área da
seleção
Autor de livros publicados em área
correlata a seleção
Tradutor, revisor técnico ou organizador
de livros publicados na área ou em área
correlata à seleção
Revisor ou membro de Comissão
Científica, ou Editorial de periódicos
publicadas na área ou em área correlata à
seleção
Autor ou co-autor de capítulo de livro
publicado na área da seleção
Autor ou co-autor de capítulo de livro
publicado em área correlata à seleção
Autor ou co-autor de artigos publicados
em revistas especializadas, científicas
indexadas
Autor ou co-autor de artigos publicados
em revistas não indexadas
Autor ou co-autor de artigos publicados
em anais de encontros científicos
Apresentação de trabalhos em eventos de
natureza técnico-científica
Participação em Congressos, Encontros,
Simpósios e similares, na condição de
membro da Comissão Científica
Participação em Congressos, Encontros,
Simpósios e similares, na condição de
Palestrante, mediador, membro de mesasredondas, conferencistas ou equivalentes

0,4 pontos por
banca
0,5 pontos por
banca
1,0 ponto por
projeto
0,5 pontos por
projeto
1,0 ponto por
livro
0,5 pontos por
livro

2,0
2,5
5,0
2,5
2,0
1,0

0,5 pontos por
livro

1,0

0,3 pontos por

1,5

0,5 pontos por
capitulo
0,3 pontos por
capitulo
1,0 ponto por
artigo
0,4 pontos por
artigo
0,4 pontos por
artigo
0,2 pontos por
trabalho

2,5
1,5
5,0
2,0
2,0
1,0

0,5 pontos por
evento

2,5

0,6 pontos por
participação

3,0
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Participação em Congressos, Encontros,
0,1 ponto por
3.25 Simpósios e similares, na condição de
0,5
evento
ouvinte
Direção, Chefia de departamento ou
0,2 pontos por
3.26 coordenação de curso de graduação ou
1,0
ano completo
pós-graduação
Aprovação em CONCURSO para ingresso
1,0 ponto por
3.27
1,0
na carreira do magistério superior
concurso
4. Cabe ao candidato comprovar sua titulação e produção científica por meio de
documentos oficiais, os quais devem estar em sintonia com o registro no curiculum
cadastrado na plataforma lattes.
5. O candidato é o único responsável pela comprovação documental de suas
atividades docentes, profissionais, produção intelectual e outros títulos. Ainda que
haja registro no curriculum, se não for juntado o documento comprobatório, a
atividade não será considerada para fins de pontuação.
6. Quando tiver artigo publicado em revistas especializadas, científicas indexadas, o
candidato deverá juntar comprovante da classificação do periódico, sob pena da
produção não ser computada na contagem dos títulos.
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