ANEXO I DO EDITAL CEAD Nº 001/2021
ANEXO I - BAREMA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA TERCEIRO MILÊNIO (A3M),
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PROJETO ROTAS DE
INOVAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA CEAD/UNB
PLANILHA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULOS*

ALÍNEA

A

B

C

DIMENSÃO

TÍTULO/CRITÉRIO*

Formação e
Titulação
Acadêmica

Título de doutor.
Doutorado em
andamento.
Mestrado completo.
Mestrado em
andamento.

VALOR
VALOR DE CADA
MÁXIMO
TÍTULO/CRITÉRIO
DOS
TÍTULOS /
CRITÉRIOS
15,0
12,0
10,0
7,0

Especialização lato
sensu.

5,0

Membro de equipe de
Cursos EaD na área de
gestão do ambiente
virtual.

5,0 por experiência

Possuir experiência
mínima de 6 (seis)
meses em atividades
relacionadas a Educação
a Distância,
comprovada por meio
de CTPS e/ou
declaração original
devidamente assinada e
Experiência
carimbada e/ou
na EaD
contrato de trabalho ou
estágio, comprovadas
por meio de atestado
de capacidade técnica,
incluindo certificados
e/ou declarações e/ou
atestados
Membro de equipe
como formador ou
conteudista ou
autor em cursos ou
disciplinas EaD ou de
cursos de
formações/capacitações
ou oficinas/seminários.
Experiência em
Experiência
extensão tecnológica,
em
de proteção de
transferência propriedade intelectual e
d
de transferência de
eTecnologia
tecnologia.

COMPROVANTES
A SEREM
ANEXADOS,
CONFORME
ITEM 6.1.2,
LETRA D.

15,0

40,0

Diploma de
graduação e do(s)
diploma(s) de
Mestrado e/ou
Doutorado, frente
e verso, ou
Declaração de
Matrícula.
Currículo Lattes
e/ou fichas
técnicas das
produções ou
Declarações.

15,0 global

15,0

CTPS e/ou
declaração original
devidamente
assinada e
carimbada e/ou
contrato de
trabalho ou
estágio,
comprovadas por
meio de atestado
de capacidade
técnica, incluindo
certificados e/ou
declarações e/ou
atestados

5,0 por curso ou
disciplina.

15,0

Currículo Lattes
e/ou declarações
e/ou atestados
e/ou certificados.

15,0 global

15,0

Declarações e/ou
atestados e/ou
certificados.

TOTAL

100

* Todos os títulos/critérios serão pontuados apenas 1 (uma) vez. A aferição de
todos os títulos/critérios será feita com base na versão do currículo Lattes e dos
documentos anexados à instrução processual, sendo, portanto, de inteira
responsabilidade do candidato atualizar seu currículo e entregar os documentos
corretamente.

Documento assinado eletronicamente por Leticia Lopes Leite, Diretor(a)
do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, em
02/02/2021, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6189826 e o código CRC 3763D9BA.

Referência: Processo nº 23106.003490/2021-56
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