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Critérios de pontuação para a análise de "Curriculum Vitae" 
 

Atividades Pontuação 
(Máximo/item) 

1 Títulos Acadêmicos 30 
1.1. Doutorado em Economia (Ciências Sociais Aplicadas) ou área 

diretamente relacionada 

15 

1.2. Pós-doutorado (sênior) 15 

 

2 Experiência Docente  30 
2.1.Ministração de aulas em cursos de graduação (1 ponto/ disciplina 

ano) 

 10 

2.2. Ministração de aulas em cursos de mestrado ou doutorado (1 ponto/ 

disciplina ano) 

 10 

2.3 Orientação de pós-graduação (1 ponto orientado)  8 

 

2.4 Participação em bancas de mestrado, doutorado e concursos públicos 

(0,2 ponto por banca) 

2 

3 Produção científica e técnica na área de Ciências Sociais Aplicadas, 
relacionada aos temas desenvolvimento, sustentabilidade, ambiente, 
território. 

30 

3.1. Artigos científicos em periódicos indexados na área Planejamento 

Urbano e Regional / Demografia, pontuando por artigo segundo critérios 

estabelecidos pela CAPES (A1=1; A2=0,85; B1=0,70; B2=0,55; 

B3=0,40; B4=0,25; B5=0,10; C=0) 

 10 

3.2. Livros autorais ou organizados publicados em editoras regularmente 

estabelecidas (1,5 ponto por livro) 

6 

3.3. Capítulos de livros publicados (1 ponto por capítulo) 5 

 

3.4. Coordenação de projetos de pesquisa apoiados por agências de 

fomento relacionados a sociedade, desenvolvimento, sustentabilidade, 

território ou ambiente (1 ponto por projeto) 

5 

3.5. Produção de estudos e relatórios técnicos sobre sociedade, 

desenvolvimento, ambiente e território (1 ponto por estudo/relatório) 

4 

4. Experiência de administração e extensão 10 
5.1 Cargos de administração universitária ou de órgãos públicos e/ou 

privados (1 ponto por ano de exercício de atividades) 

 5 

5.2. Experiências de coordenação de programas ou projetos de extensão 

(1 ponto por atividade) 

5 

 
 



Critérios de pontuação para a análise de Plano Individual de Trabalho 
 

Atributos Pontuação  
1.  Adequação do plano proposto 60 
1.1 Adequação das propostas aos itens expostos no edital 40 

1.2 Relação da proposta com sustentabilidade, território e desenvolvimento 10 

1.3 Exequibilidade do plano de trabalho 10 

2  Qualificação do plano proposto 20 
2.1 Criatividade e inovação das propostas 10 

2.2 Relação entre o plano proposto e a experiência do candidato 10 

3 Avaliação das bibliografias 20 
3.1 Adequação das bibliografias propostas aos temas território,  

sustentabilidade e desenvolvimento 10 

3.2 Adequação das bibliografias ao cursos e seminários propostos 10 

 

 

 


