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Bebedouro, 14 de dezembro de 2017. 

 

Ao Sr. Hilário Júnior de Almeida  

 

Ref.: Recurso processo seletivo externo docente edital nº 009/2017 

 

Prezado sr. Hilário,  

 

 Com base nas informações documentadas e disponibilizadas em seu currículo lattes e 

atendendo aos critérios do item “III - DO JULGAMENTO DAS PROVAS” do edital nº 

009/2017, informamos que a sua nota na análise de currículo foi revista e, conforme publicado 

na “Classificação Processo Seletivo - Análise de Currículo e Convocação para Sorteio da Prova 

Didática”, a nota final nessa etapa do processo seletivo foi de 13 pontos. 

 

 Esclarecemos que a pontuação é atribuída mediante comprovação dos quesitos exigidos 

pelo edital. Dessa forma, as qualificações citadas no currículo lattes, mas que não tiveram 

documento comprobatório foram desconsideradas para efeito de pontuação. 

 

 Para que seja possível esclarecer eventuais dúvidas, segue abaixo uma tabela adaptada 

com as notas atribuídas ao seu currículo e a comparação com a pontuação máxima conforme 

os critérios do referido edital: 

 

1.1 Formação Acadêmica – até o limite de 10 pontos; 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 Experiência Profissional – até o limite de 5,5 pontos; 

 

 

 

Item Especificação 
Pontuação 
Currículo  

Pontuação Máxima 

1 Doutorado na área ou área afim 5 5 
2 Mestrado na área ou área afim 3 3 
3 Especialização na área ou área afim 0 2 
    

 Pontuação máxima 8 10 

Item Especificação 
Pontuação 
Currículo 

Pontuação Máxima 

1 

Comprovação de exercício efetivo do magistério superior, como docente 
em curso de graduação e/ou pós-graduação em instituição credenciada 
de ensino superior, considerando 1 (um) ponto para cada ano completo 
e 0,5 (meio) ponto para cada semestre até o limite da pontuação de 2,5 
(dois e meio) pontos. 

0,5 2,5 

2 
Experiência profissional, correspondente à subárea de atuação em 
instituição pública ou privada.  

0 2,5 

3 
Experiência de magistério em nível de educação básica, ensino médio ou 
técnico. 

0 0,5 

 Pontuação máxima 0,5 5,5 
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1.3  Produção Científicas, considerando os últimos 3 (três) anos – até o limite de 4,5 

pontos. 
 

Item Especificação 
Pontuação 
Currículo 

Pontuação Máxima 

 
1 

Produção bibliográfica, conferências e cursos ministrados, participação 
em congressos, comunicações ou sessão pôster em eventos científicos, 
considerando 0,20 (zero, vinte) para cada para cada evento até o limite 
da pontuação de 2 (dois) pontos 
. 
 

2 2 

 
2 

Participação em bancas examinadoras, orientação de TCC e/ou trabalhos 
científicos considerando 0,20 (zero, vinte) para cada para cada evento 
até o limite da pontuação de 2 (dois) pontos. 

2 
 

2 

3 Outras produções acadêmicas ou técnicas 0,5 0,5 

 Pontuação máxima 4,5 4,5 

 

Resumo da pontuação: 

 

1. Formação acadêmica .............................................. 8,0 

2. Experiência profissional.......................................... 0,5 

3. Produção Científica................................................. 4,5  

                                                                               ------- 

                13,0 

 

 

 

Sem mais, 

 

 

Comissão Processo Seletivo 

IMESB  

(Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro – “Victório Cardassi”) 
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