
 

                        

 

CURRICULUM VITAE – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 SEÇÃO I - FORMAÇÃO ACADÊMICA (máximo de 30 pontos)                                                        

Discriminação 
Obs.: Será contado o título de maior valor e apenas uma única vez. 

Máximo a 
considerar 

Pontuação  
Por título 

DOUTORADO   

Na área de Linguística Aplicada: ensino/aprendizagem de língua estrangeira 
inglês 

01 30,0 pts 

Em área correlata 01 10,0 pts 

MESTRADO   

Na área de Linguística Aplicada: ensino/aprendizagem de língua estrangeira 
inglês 

01 25,0 pts 

Em área correlata 01 8,0 pts 

ESPECIALIZAÇÃO (latu senso)   

Na área de Linguística Aplicada: ensino/aprendizagem de língua estrangeira 
inglês 

01 20,0 pts 

Em  área correlata 
 

01 5,0 pts 

GRADUAÇÃO    

Licenciatura em Língua Inglesa 01 15,0 pts 

 

SEÇÃO II – PRODUÇÃO TÉCNICA / CIENTÍFICA (máximo de 30 pontos) 

 
DISCRIMINAÇÃO 

MÁXIMO A 
CONSIDERAR 

PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO 

OBTIDA 

Livro publicado com Conselho Editorial 3 3,0 pts  

Capítulo de livro publicado por editora com Conselho Editorial 
10 1,0 pt 

 

Artigo completo publicado em periódico indexado (últimos cinco anos) 
5 2,0 pts 

 

Organização de obra publicada com Conselho Editorial 5 2,0 pts  

Desenvolvimento de material didático publicado (últimos cinco anos) 
10 1,0 pt 

 

Tradução publicada de livro 5 2,0 pts  

Tradução publicada de capítulos de livros ou artigos (últimos cinco anos)  
10 1,0 pt 

 

Apresentação de trabalho inédito na forma de painel ou comunicação 
oral, conferência ou palestra em Eventos Científicos da área de 
Linguística Aplicada : ensino/aprendizagem de língua inglesa 

 
10 

 
0,5 pts 

 

Software (computacional, multimídia) com ou sem 
registro/patente 

3 2,0 pts 
 

Produto tecnológico com registro/patente 2 3,0 pts  

 

 

EDITAL CONCURSO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA-INGLÊS DO COLTEC 



SEÇÃO III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo de 40 pontos) 

 
DISCRIMINAÇÃO 
 

MÁXIMO A 
CONSIDERAR 

PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO/ 

PERÍODO 

OBTIDA 

Docência     

Docência em disciplina de Língua inglesa no ensino médio 
ou técnico de nível médio (mínimo de 1 ano) 

10 anos 1,5 pt por 
ano 

 

Docência em disciplina de Língua inglesa no ensino 
fundamental  (mínimo de 1 ano) 

10 anos  1,0 pt por 
ano 

 

Docência em disciplina de Língua inglesa em cursos de 
Graduação (mínimo de 60h) 

10 semestres  0,5 pt por 
semestre 

 

Docência em disciplina de Língua inglesa em curso livre de 
idiomas (mínimo de 2 semestres) 

10 semestres  0,5 pts por 
semestre 

 

Orientação ao Estudante  

Tese Doutoramento e/ou Dissertação de Mestrado 3 1,0 pt  

Monografia de Especialização , TCC ou pesquisas em nível 
Júnior 

3 0,7 pt  

Atividades em Projetos de Pesquisa  

Na condição de coordenador ou líder de grupo 2 1,5 pt  

Na condição de membro da equipe executora 2 1,5 pt  

Atividades em Projetos de Extensão  

Na condição de coordenador (mínimo de 06 meses) 2 1,5 pt  

Na condição de docente ou membro da equipe executora 
(mínimo de 06 meses) 

2 1,0 pt 
 

Participação em Bancas ou Comissões  

Defesa de tese / dissertação / monografia / Concurso 
público 

2 1,5 pt  

Comissões acadêmicas (estágio, TCC entre outras) 3 1,0 pt  

Atividades administrativas (mínimo de 06 meses)  

Cargos de direção, supervisão ou coordenação acadêmica 
(mínimo de 1 ano) 

5 anos 1,0 pt por 
ano 

 

Cargos de direção ou coordenação técnica  

(mínimo de 1 ano) 

5 anos 0,8 pts ano  

Editor de material didático publicado (mínimo de 1 ano) 5 anos 1,0 pto por 
ano 

 

 

RAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente à publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado no certame. 

                                                             Belo Horizonte. 05 de Novembro de 2020 

                                 Rita de Cássia Augusto- Chefe do Setor de Línguas Estrangeiras do Coltec 


