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ANEXO I - QUADRO DE PONTUAÇÃO DE PROFESSOR 

 
ITEM SUBITEM PONTUAÇÃO TETO DE 

PONTOS 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

TÉCNICA, 

SUPERIOR E 

ESPECÍFICA 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO: Diploma de conclusão de curso técnico na área de interesse a que 

concorre área correlata, obtido em curso autorizado de acordo com as normas do Conselho 

Nacional de Educação. O diploma de curso técnico poderá ser substituído por histórico escolar 

ou certificado de conclusão de curso, reconhecido pelos órgãos oficiais (mediante 

comprovação):  

 

1,0 (um) ponto  

por curso concluído 

 

 

 

 

 

 

10  

GRADUAÇÃO: Diploma de conclusão de curso de graduação (Bacharelado, Licenciatura ou 

Superior de Tecnologia) na área de interesse a que concorre ou em área correlata, obtido em 

curso autorizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação. O diploma de 

graduação poderá ser substituído por histórico escolar ou certificado de conclusão de curso de 

nível superior, reconhecido pelos órgãos oficiais (mediante comprovação):  

 

1,0 (um) ponto  

por curso concluído 

 

PÓS-GRADUAÇÃO/LATO SENSU: Certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área 

de interesse a que concorre, ou em área correlata, obtido em curso organizado de acordo com 

as normas do Conselho Nacional de Educação (mediante comprovação):  

 

1,0 (um) ponto  

por curso concluído 

 
PÓS-GRADUAÇÃO/STRICTO SENSU: Certificado de conclusão de curso de mestrado e/ou 

doutorado na área de interesse a que concorre, ou em área correlata, obtido em curso 

organizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (mediante 

comprovação):  

 

 

2,0 (dois) pontos  

por cada titulação concluída 

 

 

CURSOS ESPECÍFICOS: Cursos e outros eventos de capacitação, ESPECIFICAMENTE na área a 

que concorre (mediante comprovação); 

 

0,10 (dez décimos) pontos 

por hora de curso realizado 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

 

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA A QUE CONCORRE (mediante comprovação) 

1,0 (um) ponto por ano, 

considerando 

proporcionalmente os anos 

incompletos, subitem 

limitado a 10,0 (dez) pontos. 

 

 

 

 

30 

 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS ESPEFICIAMENTE DA ÁREA/FUNÇÃO 

DESEJADA (mediante comprovação por meio de declarações institucionais ou de grupos, 

programas):  

 

0,25 (vinte e cinco 

décimos) pontos por cada 

atividade comprovada, 

subitem limitado a 5,0 

(cinco) pontos. 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA FASCS: Tempo de experiência profissional na área a que 

concorre exercidos junto à FASCS (mediante comprovação):. 

2 (dois) pontos por ano, 

considerando 

proporcionalmente os anos 

incompletos, subitem 

limitado a 5,0 (cinco) 

pontos. 

PLANO SINTÉTICO DE ENSINO: Proposta básica (no máximo uma lauda) contendo objetivo, 

metodologia e abordagem pedagógica aderente ao Programa Pronatec para 02 (duas) aulas do 

curso pretendido.  

subitem limitado a  

5,0 (cinco) pontos. 

CARTA DE INTERESSE: descrição, de forma sucinta, dentre outros pontos, da (1) formação e/ou 

experiência profissional pregressa que seja aderente aos princípios do PRONATEC e da função 

desejada; (2) competências técnicas e/ou pedagógicas relacionadas a experiências formativas 

artístico-culturais; (3) principais competências/diferenciais para a qualificação 

subitem limitado a  

5,0,0 (cinco) pontos. 

 

TOTAL 

 

40 
 
 


