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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA - FACED - SECRETARIA

RESOLUÇÃO Nº 01-2022, DE 20 DE JANEIRO DE 2022

  
Regulamenta os critérios de pontuação
para a Prova de Títulos dos docentes
subs�tutos 

O Conselho de Unidade da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião ordinária do dia 19 de janeiro de 2022,
e considerando a Resolução CONSU nº 79/2021 de 07 de dezembro de 2021,

 

RESOLVE:

 

Aprovar os critérios de pontuação para a Prova de Títulos para os fins de seleção de docente
substituto realizados no seu âmbito desta Unidade, nos seguintes termos:

 

 DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

 

Art. 1º – Serão considerados para fins de pontuação na Prova de Títulos as atividades e produções dispostas
no Currículo Lattes do candidato, devidamente comprovados por meio dos documentos entregues à Banca
Examinadora, observando o disposto no Art. 61 da Resolução nº 79/2021 do CONSU/UFJF.

 

Art. 2º – A pontuação máxima dos Títulos será de 10,0 (dez) pontos, distribuída em três grupos, observando-
se os limites mínimo e máximo para cada grupo, de acordo com os critérios descritos no Anexo I desta
Resolução:

 

I – Formação acadêmica – de 0 (zero) a 4,0 (quatro) pontos;

II - Produção científica dos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ano anterior ao da realização do concurso –
de 0 (zero) a 4,0 (quatro) pontos;
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III - Atividade profissional – de 0 (zero) a 2,0 (dois) pontos.

 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

 

Art. 4º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

 

Álvaro de Azeredo Quelhas
Diretor da Faculdade de Educação-UFJF

 

ANEXO I
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Documento assinado eletronicamente por Alvaro de Azeredo Quelhas, Diretor (a), em 20/01/2022,
às 21:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0652642 e o código CRC
3C129666.

Referência: Processo nº 23071.940749/2021-26 SEI nº 0652642

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

