ANEXO III
RELAÇÃO DE TÍTULOS APRESENTADOS PARA A BANCA DE AVALIAÇÃO
Nome do(a) candidato(a) (a):________________________________________________________
Nº de Inscrição:________________ Código da Área/Componente(s) Curricular(es)____________
SEÇÃO I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
TITULOS

Doutorado
Na área sob Seleção
Em área correlata
Em outra área
Mestrado
Na área sob Seleção
Em área correlata
Em outra área
Especialização
Na área sob Seleção
Em área correlata
Em outra área
Aperfeiçoamento
(mínimo de 180 horas)
Na área sob Seleção
Em área correlata
Em outra área
Graduação
Na área sob Seleção
Em área correlata
Em outra área
Complementar
Proficiência em Língua Estrangeira
Estágio de cooperação técnica ou científica
em instituição de ensino ou pesquisa na
área (mínimo de 01 semestre)
Participação em curso de curta duração ou
de extensão universitária relacionado à área
de concurso (mínimo de 30 horas)

QUANTIDADE DE
TITULOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

TOTAL DE TITULOS - SECÃO I

SEÇÃO II - PRODUÇÃO TÉCNICA / CIENTIFICA
TITULOS
Livro publicado com Conselho Editorial
Capítulo de livro publicado por editora com
Conselho Editorial
Artigo completo publicado em periódico
indexado (nos últimos cinco anos)
Artigo completo publicado em periódico não
indexado (nos últimos cinco anos)
Organização de obra publicada com Conselho
Editorial
Trabalho completo inédito publicado em anais de
evento com Conselho Editorial (nos últimos cinco
anos)
Tradução publicada de livro
Tradução publicada de capítulos de livros ou
artigos (nos últimos cinco anos)
Ensaio ou Resenha publicado em periódico
indexado (nos últimos cinco anos)
Texto em jornal ou revista/magazine (nos últimos
cinco anos)
Apresentação de trabalho inédito na forma de
painel ou comunicação oral em Eventos
Científicos (nos últimos cinco anos)
Conferência ou Palestra em eventos científicos
internacionais ou nacionais
Conferência ou Palestra em eventos científicos
regionais ou locais
Software (computacional, multimídia) com
registro/patente
Software (computacional, multimídia) sem
registro/patente
Produto tecnológico com registro/patente
Produto tecnológico sem registro/patente
Trabalhos técnicos (assessoria, consultoria,
parecer, elaboração de projeto, relatório técnico)
Editoração (livro, anais, catálogo, coletânea,
enciclopédia, periódico)
Cartas ou mapas
Trabalhos técnicos (assessoria, consultoria,
parecer, elaboração de projeto, relatório técnico)
Desenvolvimento de material didático ou

QUANTIDADE DE
TITULOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

instrucional (nos últimos cinco anos)
Obras de artes visuais (cinema, desenho,
escultura, fotografia, gravura, instalação, pintura,
televisão, vídeo)
TOTAL DE TITULOS - SECÃO II
SEÇÃO III - EXPERIENCIA PROFISSIONAL
TITULOS
Docência em Pós Stricto Sensu (mínimo de 60h )
Na área para a qual pleitea a vaga ou área correlata
Em outra área
Docência em Cursos Lato Sensu(mínimo de 60h )
Na área para a qual pleitea a vaga ou área correlata
Em outra área
Docência em Cursos de Graduação (mínimo de
60h)
Na área para a qual pleitea a vaga ou área correlata
Em outra área
Docência no Ensino Básico (mínimo de 01 ano)
Em espaços formais
Em espaços não formais
Orientação ao Estudante
Tese Doutoramento ou Dissertação de Mestrado
Monografia de Especialização ou TCC
Participação em Congressos, Seminários,
Colóquios ou Simpósios (mínimo de 30 h)
Como Coordenador / Organizador / Moderador
Como Participante
Atividades em Projetos de Pesquisa
Na condição de coordenador
Na condição de membro da equipe executora
Como bolsista na graduação (mínimo de 01 ano)
Atividades em Projetos de Extensão
Na condição de Coordenador
Na condição de docente ou membro da equipe
executora (mínimo de 06 meses)
Participação em Bancas ou Comissões
Defesa de tese / dissertação / monografia
Concurso público ou seleção para o magistério

QUANTIDADE DE
TITULOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

superior
Comissões acadêmicas (estágio, TCC entre outras).
Atividades administrativas (mínimo de 06 meses)
Cargos de direção ou coordenação acadêmica
Cargos de direção ou coordenação técnica
TOTAL DE TITULOS - SECÃO III
TOTAL DE FOLHAS ENTREGUES............................................

Declaro para os devidos fins de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital Nº
/2021 e demais
comunicados publicados, e assumo total responsabilidade pela veracidade do(s) documento(s) apresentado(s) e das informações prestadas
neste formulário.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura do(a) Candidato(a)

