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 ANEXO III 

 Análise Técnica Documental 

 A  classificação  será  realizada  em  fase  única  através  da  análise  técnica  documental,  de 
 acordo  com  os  critérios  e  a  pontuação  no  quadro  abaixo,  apenas  para  os  candidatos 
 homologados. 

 MONITOR(A) 

 Item  Descrição  Pontuação 

 1  Experiência  como  colaborador  de  projeto  de 
 extensão ou indissociável (últimos três anos). 

 1,0 ponto por semestre, 
 (máximo 5 pontos) 

 2  Experiência  como  colaborador  de  projeto  voltado  à 
 educação popular (últimos três anos). 

 1,0 pontos por semestre 

 (Máximo 5 pontos) 

 3  Experiência  como  colaborador  de  projeto  voltado  à 
 Iniciação  Científica  ou  iniciação  no  mundo  do 
 trabalho (últimos três anos). 

 1,0 pontos por semestre 

 (Máximo 4 pontos) 

 4  Participação  em  programa  de  Auxílio  Estudantil 
 (últimos três anos). 

 1,0 pontos por semestre 

 (Máximo 6 pontos) 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  20 Pontos 

 14 
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 PRODUTOR(A) AUDIOVISUAL 

 Item  Descrição  Pontuação 

 1  Experiência  profissional  na  área.  (Últimos  cinco 
 anos). 

 2,0 pontos por semestre, 
 (máximo 10 pontos) 

 2  Experiência  como  coordenador  de  projeto  de 
 extensão  comunitária  ou  indissociável  (últimos 
 cinco anos). 

 1,0 ponto por semestre, 
 (máximo 5 pontos) 

 3  Experiência  como  colaborador  de  projeto  de 
 extensão  comunitária  ou  indissociável  (últimos 
 cinco anos). 

 1,0 ponto por semestre, 
 (máximo 3 pontos) 

 4  Experiência  como  Coordenador  de  projeto  voltado 
 à  educação  popular  ou  extensão  comunitária 
 (últimos cinco anos). 

 2,0 pontos por semestre, 
 (máximo 6 pontos) 

 5  Experiência  como  colaborador  de  projeto  voltado  à 
 educação  popular  ou  extensão  comunitária 
 (últimos cinco anos). 

 1,0 ponto por semestre 

 (Máximo 6 pontos) 

 6  Graduação  na  área  na  área  do  cargo  pretendido  ou 
 área afim* 

 2,0 pontos 

 7  Cursos  na  área  de  produção  cultural,  produção 
 audiovisual e extensão comunitária 

 1,0 ponto a cada 10h 
 (Máximo 8 pontos) 

 15 
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 PONTUAÇÃO MÁXIMA  40 Pontos 

 EDUCADOR(A) PORTUGUÊS; EDUCADOR(A) LITERATURA;  EDUCADOR(A) REDAÇÃO; 
 EDUCADOR(A)ESPANHOL;  EDUCADOR(A) MATEMÁTICA 

 Item  Descrição  Pontuação 

 1  Experiência  profissional  em  docência  ou  no  cargo 
 específico. (Últimos cinco anos). 

 2,0 pontos por semestre, 
 (máximo 20 pontos) 

 2  Experiência  como  coordenador  de  projeto  de 
 extensão ou indissociável (últimos cinco anos). 

 1,0 ponto por semestre, 
 (máximo 5 pontos) 

 3  Experiência  como  colaborador  de  projeto  de 
 extensão ou indissociável (últimos cinco anos). 

 0,6 ponto por semestre, 
 (máximo 3 pontos) 

 4  Experiência  como  Coordenador  de  projeto  voltado 
 à educação popular (últimos cinco anos). 

 1,0 ponto por semestre, 
 (máximo 5 pontos) 

 5  Experiência  como  colaborador  de  projeto  voltado  à 
 educação popular (últimos cinco anos). 

 1,0 pontos por semestre 

 (Máximo 6 pontos) 

 6  Graduação  na  área  na  área  do  cargo  pretendido  ou 
 área afim* 

 2,0 pontos 

 16 
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 Item  Descrição  Pontuação 

 7  Especialização  na  área  da  Educação  ou  na  área  do 
 cargo pretendido ou área correlata. 

 3,0 pontos 

 8  Mestrado  na  área  da  Educação  ou  na  área  do  cargo 
 pretendido ou área correlata. 

 6,0 pontos 

 9  Doutorado  na  área  da  Educação  ou  na  área  do 
 cargo pretendido ou área correlata. 

 10 pontos 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  60 Pontos 

 17 


