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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 2, EDITAL Nº 001/2018 - PROGEP 

 

A PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS torna pública a seguinte retificação 

referente ao Edital para Seleção de Facilitadores de Aprendizagem nº 001/2018 - PROGEP: 

 

1. Onde se lê: 

 

ANEXO V 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ITEM 

 

Item Pontos 

1. Educação formal 40 

2. Capacitação* 30 

3. Experiência profissional 30 

Total de Pontos 100 

 

* Serão aceitos apenas certificados de capacitações realizadas a partir do ano de 2013 e com carga horária mínima de 20 horas. 

 

 

1) Coordenador Técnico e Pedagógico Presencial 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado, com ou sem pós-doutoramento 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos 

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria maior que 80 horas 
4,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria maior que 20 horas e menor que 
80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 
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Experiência em coordenação de curso presencial e/ou a distância 
4,0 pontos por coordenação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Experiência em tutoria de curso presencial e/ou a distância 
3,0 pontos por tutoria realizada (máximo 

de 12 pontos) 

Experiência em docência  
2,0 pontos por semestre realizado 
(máximo de 06 pontos) 

 
 

2) Designer Gráfico e Multimídia 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado, com ou sem pós-doutoramento 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia maior que 80 horas 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia maior que 20 horas e 

menor que 80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

Experiência profissional 

 

Experiência em designer gráfico e multimídia 
5,0 pontos por atividade realizada 

(máximo de 30 pontos) 

 

 

 

3) Instrutor 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 80 horas 
4,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 20 horas e menor que 
80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 

 

Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu 
4,0 pontos por semestre de ensino 
(máximo de 12 pontos) 

Docência no ensino fundamental, médio ou graduação 
3,0 pontos por semestre de ensino 
(máximo de 12 pontos) 
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Instrutoria, monitoria ou tutoria 
 2,0 pontos a cada 20h de curso 
(máximo de 6 pontos) 

 

 
 

4) Professor conteudista 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 80 horas 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 20 horas e menor que 

80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

 

c) Experiência profissional 

 

Experiência em docência 
5,0 pontos por semestre de ensino 
(máximo de 10 pontos) 

Experiência em instrutoria, a partir de 20h 
5,0 pontos por instrutoria realizada 
(máximo de 10 pontos) 

Produção de material didático para educação a distância 
 5,0 pontos por atividade realizada 
(máximo de 10 pontos) 

 

 

5) Tutor de conteúdo 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria maior que 80 horas 
4,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria maior que 20 horas e menor que 80 
horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 

 

Experiência em docência 
4,0 pontos por semestre de ensino 
(máximo de 12 pontos) 
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Experiência em monitoria ou tutoria 
3,0 pontos por atividade realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Experiência em coordenação de curso 
2,0 pontos por atividade realizada 
(máximo de 06 pontos) 

 
 

 

1. Leia-se 

 

ANEXO V 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ITEM 

 

Item Pontos 

1. Educação formal 40 

2. Capacitação* 30 

3. Experiência profissional 30 

Total de Pontos 100 

 

* Serão aceitos apenas certificados de capacitações realizadas a partir do ano de 2013 e com carga horária mínima de 20 horas. 

 

 

6) Coordenador Técnico e Pedagógico Presencial 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado, com ou sem pós-doutoramento 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos 

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria com 80 horas ou mais 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria maior que 20 horas e menor que 

80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de coordenação e/ou tutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 

 

Experiência em coordenação de curso presencial e/ou a distância 
4,0 pontos por coordenação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Experiência em tutoria de curso presencial e/ou a distância 
3,0 pontos por tutoria realizada (máximo 
de 12 pontos) 

Experiência em docência  
2,0 pontos por semestre realizado 

(máximo de 06 pontos) 
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7) Designer Gráfico e Multimídia 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado, com ou sem pós-doutoramento 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia com 80 horas ou mais 
4,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia maior que 20 horas e 
menor que 80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 
(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de designer gráfico e multimídia com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

Experiência profissional 

 

Experiência em designer gráfico e multimídia 
5,0 pontos por atividade realizada 
(máximo de 30 pontos) 

 

 
 

8) Instrutor 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria  com 80 horas ou mais 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 20 horas e menor que 

80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 

 

Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu 
4,0 pontos por semestre de ensino 

(máximo de 12 pontos) 

Docência no ensino fundamental, médio ou graduação 
3,0 pontos por semestre de ensino 

(máximo de 12 pontos) 

Instrutoria, monitoria ou tutoria 
 2,0 pontos a cada 20h de curso 

(máximo de 6 pontos) 

 
 

 

9) Professor conteudista 

 

a) Educação formal 
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Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 
 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria com 80 horas ou mais 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria maior que 20 horas e menor que 

80 horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou instrutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

 

c) Experiência profissional 

 

Experiência em docência 
5,0 pontos por semestre de ensino 

(máximo de 10 pontos) 

Experiência em instrutoria, a partir de 20h 
5,0 pontos por instrutoria realizada 

(máximo de 10 pontos) 

Produção de material didático para educação a distância 
 5,0 pontos por atividade realizada 

(máximo de 10 pontos) 

 

 

10) Tutor de conteúdo 

 

a) Educação formal 

 

Doutorado 40 pontos  

Mestrado 35 pontos  

Especialização 30 pontos  

Graduação 25 pontos  

 

b) Capacitação 

 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria com 80 horas ou mais 
4,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria maior que 20 horas e menor que 80 

horas 

3,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Capacitações relacionadas à função de docência e/ou tutoria com total de 20 horas 
2,0 pontos por capacitação realizada 

(máximo de 06 pontos) 

 

c) Experiência profissional 

 

Experiência em docência 
4,0 pontos por semestre de ensino 

(máximo de 12 pontos) 

Experiência em monitoria ou tutoria 
3,0 pontos por atividade realizada 

(máximo de 12 pontos) 

Experiência em coordenação de curso 
2,0 pontos por atividade realizada 

(máximo de 06 pontos) 
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São Cristóvão, 18 de dezembro de 2018 

 

 

 

Ednalva Freire Caetano 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 


