ANEXO III – QUADRO TÍTULOS (CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)

A. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS POR TITULAÇÃO ACADÊMICA*

PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
Conclusão de curso de pós-graduação lato
Mestrado, na área específica a que concorre,
Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
sensu ,com carga horária mínima de 360 horas –
acompanhado do Histórico Escolar ou
Doutorado, na área específica a que concorre,
Especialização, na área de seleção específica a que
Certidão/Declaração de conclusão de curso
acompanhado do Histórico Escolar ou Certidão/Declaração
concorre, acompanhado do Histórico Escolar ou
acompanhada do Histórico Escolar, expedidos por
de conclusão de curso acompanhada do Histórico Escolar,
Certidão/Declaração de conclusão de curso
Instituição de Ensino Superior legalmente credenciada, expedidos por Instituição de Ensino Superior legalmente
acompanhada do Histórico Escolar, expedidos por
ou Programa de Pós-graduação stricto sensu,
credenciada, ou Programa de Pós-graduação stricto sensu,
Instituição de Ensino Superior legalmente
recomendado pela CAPES e Ata da Defesa da
recomendado pela CAPES e Ata da Defesa da Tese,
credenciada.
Dissertação, acompanhada de Declaração do
acompanhada de Declaração do Coordenador do Curso.
Coordenador do Curso.

1,0

2,0

3,0

* Conforme item 9.3.14.2, será pontuado apenas 1 (um) título por formação acadêmica.
QUANTITATIVO DE PROVAS DE REDAÇÃO A CORRIGIR
CÓDIGO
401

CARGO

BIBLIOTECÁRIO

Redações a corrigir

10

Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados na etapa anterior, limitados ao número de 10 (dez) vezes o número de vagas dos candidatos com as
maiores notas, mais os empatados na última nota.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO
1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS

TOTAL DE PONTOS

PONTOS DESCONTADOS POR
ERRO

Pontuação e ortografia – Considerando
o Novo Acordo Ortográfico – (PO)

5,0 pontos

0,25 ponto

Morfossintaxe (emprego dos
pronomes, concordância verbal e
nominal, oração e período, vozes do
verbo) (M)

5,0 pontos

0,25 ponto

Coesão e coerência (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

Compreensão / conhecimento do
conteúdo proposto e propriedade da
resposta à temática (CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20 pontos

–

TOTAL

Pontuação minina para
aprovação (50%)

10 (dez) pontos

A redação elaborada deve conter no mínimo 15 linhas para que seja corrigida. Se o candidato não atingir esse número de linhas, a ele será atribuída nota zero. O
que for escrito além do espaço destinado ao candidato (30 linhas) não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos problemas de compreensão de seu texto
(PO, M, CC e / ou CP).




Serão corrigidas as Provas Discursivas de todos os candidatos que concorrem à reserva de vagas, desde de que atendam o critério do item 9.2.7.

