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Anexo IV - Curriculo Lattes 
 

 
a) TITULAÇÃO (últimos cinco anos): 
Atividades Pontuação Máxima: 1 ponto 
Curso de Especialização (limite de um curso de especialização) 0,5 ponto 
Histórico escolar 0,5 ponto 
 
 
 
b) – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (últimos cinco anos): 
Atividade (Indicar período, local, função, envolvimento, etc.) Pontuação Máxima: 3,5 
Gestor (Curso, Escola, Secretaria, Prefeitura, outros) 0,2 pontos por semestre 
Desenvolvimento de inovação, patentes; novos processos ou 
técnicas;  

0,5 ponto por produto 

Executor de Treinamento/ Capacitação profissional 0,2, pontos por experiência 
(mínimo de 40 horas) 

Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e consultoria 0,2 pontos por experiência 
Atividades administrativas como técnico, graduado ou pós-
graduado (considerar 0,2 por cada ano) 

0,2 pontos por experiência 
 

 
 
c) ATIVIDADES DE ENSINO (últimos cinco anos): 
Atividade (Indicar período, local, função, envolvimento, etc.) Pontuação Máxima: 2,5 

pontos 
Magistério na educação infantil, ensino fundamental e em escolas 
de língua inglesa  

0,2 ponto por ano letivo 

Magistério no ensino médio  0,2 pontos por ano letivo 
Magistério no ensino superior  0,2 pontos por ano letivo 
 
 
 
d) ATIVIDADES PRODUÇÃO / PUBLICAÇÃO (últimos cinco anos): 
Trabalho produzido (Indicar periódico/evento, local, título, autores, 
número de páginas, etc.) 

Pontuação Máxima: 
3,0 pontos 

Publicação de Livros com autoria individual, com Conselho Editorial ou com 
registro ISBN 

0,5 pontos por livro 

Publicação de Livros com mais de um autor, com Conselho Editorial ou com 
registro ISBN 

0,3 pontos por livro 

Publicação de Capítulos de livros, com Conselho Editorial ou com registro 
ISBN 0,5 

0,2 pontos por livro 

Artigos publicados (ou aceitos para publicação) em periódicos de 
circulação internacional 

0,5 pontos por artigo 

Artigos publicados (ou aceitos para publicação) em periódicos de 
circulação nacional 

0,3 pontos por artigo 

Organização de livros aprovados por Conselho Editorial ou com registro 
ISBN 

0,4 pontos por livro 

 

Total de pontos no currículo: 10 pontos 

 


