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FORMULÁRIO COM PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome do Candidato: ___________________________________________________ 

 
Quadro I – Pontuação do Candidato – Pontuação máxima de 100 pontos 

Item Critério Pontuação 
Pontuação 

Máxima 
Quant Pont. 

Obtida 

1 Formação (cumulativo)  20   

1.1 Curso superior na área de Tecnologia da Informação (TI) Marque um X 5 -  

1.2 CRE* CRE de 0 a 100 10 -  

1.3 Pós-graduação lato ou stricto sensu na área de TI Marque um X 5 -  

2 Produção científica (cumulativo)  15   

2.1 Autoria de livro catalogado com ISBN 7,5 por livro 15   

2.2 Autoria de capítulo de livro catalogado com ISBN 5 por capítulo 15   

2.3 Organizador de livro catalogado com ISBN 5 pontos por 
livro 

15 
  

2.4 Trabalho completo publicado em periódico ou conferência Qualis “A1 
ou A2” 

10 por trabalho 15 
  

2.5 Trabalho completo publicado em periódico ou conferência Qualis “B1 
ou B2” 

7,5 por 
trabalho 

15 
  

2.6 Trabalho completo publicado em periódico ou conferência Qualis “B3, 
B4 ou B5” 

5 por trabalho 15 
  

2.7 Trabalho completo publicado em periódico com Qualis C ou sem 
Qualis 

2,5 por 
trabalho 

5 
  

2.8 Trabalho completo publicado em evento Internacional com Qualis C 
ou sem Qualis 

2,5 por 
trabalho 

5 
  

2.9 Trabalho completo publicado em evento Nacional ou Regional com 
Qualis C ou sem Qualis 

1 por trabalho 5  
  

2.10 Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico ou conferência 
Qualis “A1 ou A2” 

2,5 por 
trabalho 

7,5 
  

2.11 Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico ou conferência 
Qualis “B1 ou B2” 

2 por trabalho 6 
  

2.12 Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico ou conferência 
Qualis “B3, B4 ou B5” 

1,5 por 
trabalho 

4,5 
  

2.13 Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico com Qualis C 
ou sem Qualis 

1 por trabalho 3 
  

2.14 Resumo ou Resumo Expandido publicado em evento Internacional 
com Qualis C ou sem Qualis 

1 por trabalho 3 
  

2.15 Resumo ou Resumo Expandido publicado em evento Nacional ou 
Regional com Qualis C ou sem Qualis 

0,5 por 
trabalho 

2,5 
  

3 Produção Técnica (cumulativo)  15   

3.1 Patente concedida no INPI ou agência internacional 7,5 por patente  15   

3.2 Patente depositada/registrada no INPI ou agência internacional 5 por patente  15   

3.3 Software registrado no INPI 2,5 por 
software 

registrado 
7,5 

  

4 Participação como discente em projetos durante a graduação ou pós-
graduação (cumulativo) 

 15 
  

 

4.1 Certificado ou declaração assinada por órgão oficial da instituição de 
participação em projetos de iniciação científica e/ou tecnológica, PDI 
(Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e/ou extensão e/ou Inovação 

1 por projeto e 
por semestre 

15 
  

5 Participação como discente em monitoria (cumulativo)  5   



 

5.1 Certificado ou declaração assinada por órgão oficial da instituição de 
participação em monitoria em cursos de graduação ou pós-graduação 

1 por projeto e 
por semestre 

5 
  

6 Participação em eventos científicos e tecnológicos (cumulativo)  5   

6.1 Certificado ou declaração de participação em eventos assinada pela 
organização do evento 

0,5 ponto por 
evento 

5 
  

7 Apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou tecnológicos 
(cumulativo) 

 5 
  

7.1 Certificado ou declaração de apresentação no evento assinada pela 
organização do evento 

1 pontos por 
apresentação 

5 
  

8 Experiência Profissional na área de TI (cumulativo)  20   

8.1 Contrato de trabalho OU carteira de trabalho OU declaração de 
experiência profissional com papel timbrado, carimbo e assinatura da 
chefia e/ou representante legal OU documento que comprove 
sociedade ou propriedade de empresa na área de TI 

2,5 pontos por 
semestre 

 
20 

  

 TOTAL   
 

 
 

 
 

* Informar o valor do CRE no formato de 0 a 100, com duas casas decimais. Caso o histórico escolar não apresentar 
CRE, este item será calculado pela média simples das notas das disciplinas cursadas. A pontuação desse item será 
calculada através de uma regra de três simples, de modo que o CRE seja transformado em uma escala de 0 e 10 
pontos. 
 


