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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CV CRITERIA FOR CV EVALUATION 

Após realizar as fases descritas no 

“Programa do Processo Seletivo”, os 

seguintes critérios e ordem de priorização, 

ponderados pelo tempo de doutoramento 

de cada candidato, serão usados para 

classificar os candidatos: 

1. Melhor combinação de requisitos de 

formação e experiência acadêmica 

dentro do tema da proposta; 

2. Número e qualidade de publicações 

científicas peer-reviewed em 

periódicos internacionais; 

3. Experiência e inserção em redes 

internacionais relativas ao tema; 

4. número de projetos de pesquisa 

internacional nos quais o candidato 

é/foi coordenador ou participante; 

5. Número de anos de experiência 

docente em nível de graduação 

e/ou pós-graduação; 

6. Número de orientações ou co-

orientações de discentes em nível 

de graduação e/ou pós-graduação.  

After the completion of the phases described 

in the “Selection Process Program”, the 

following criteria within this order of 

prioritization, weighted by the doctoral time 

of each candidate, will be used to classify the 

candidates:  

1) Best combination of education and 

academic experience in the theme of the 

proposal; 

2) Number and quality of scientific 

publications in international peer-

reviewed journals; 

3) Experience and insertion in international 

networks connected to the theme of the 

call; 

4) Number and quality of international 

research projects in which the candidate 

is or was the coordinator or participant; 

5) Years of teaching experience in graduate 

and/or undergraduate programs;  

6) Number of student supervisions or co-

supervision in graduate and/or 

undergraduate programs. 

  



TABELA DE PONTUAÇÃO 
QUESITOS: 

 
Experiência docente --------------- de 20 a 30  
Títulos---------------------------------- de 10 a 40 
Produção científica, técnica,  
e artística e cultural na área ----- de 20 a 50  
Projetos de Extensão --------------de 20 a 50 
Experiência profissional  
não docente ----------------------- de 10 a 20 
 

GRADING BREAKDOWN 
CRITERIA MARKS 

 
Teaching experience ---------from 20 to 30  
Titles -----------------------------from 10 to 40  
Scientific, Technical, Artistic and Cultural 
Production in the Area ------from 20 to 50  
Extension projects -------------from 20 to 50 
Professional Experience other  
than Teaching ------------------from 10 to 20 
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