
ANEXO IV – FICHA DE AVALIAÇÃO

Só serão pontuados os documentos que excederem os já solicitados no requisitos do

ANEXO III – QUADRO DE REQUISITOS DE PERFIL.

NATUREZA DO TÍTULO
Nº DE

CERTIFICADOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

EXPECTATIVA
DE

PONTUAÇÃO
PELO

CANDIDATO

CONFERÊNCIA
DA

PONTUAÇÃO
PELA BANCA

1. Exercício de
tutoria/mediação em cursos
de Educação a Distância *

1 ponto por
mês ou fração
superior a 15
dias

25 pontos

2. Certificado de Curso de
Doutorado, com tese na
área da Educação Especial
ou em Tecnologias
Educacionais OU
Tecnologias Digitais**

1 30 pontos

2.1 Certificado de Curso de
Doutorado na área da
Educação OU Informática .

1 25 pontos

3. Certificado de Curso de
Mestrado com dissertação
na área da Educação
Especial ou em Tecnologias
Educacionais OU
Tecnologias Digitais**

1 25 pontos

3.1 Certificado de Curso de
mestrado na área da da
Educação OU Informática .

1 20 pontos

4. Certificado de Curso de
Pós-Graduação Lato sensu
na área da Educação
Especial Inclusiva (que
não seja a exigida no
ANEXO III – QUADRO DE
REQUISITOS DE PERFIL)
OU
Certificado de
conclusão do Curso
de Pós-graduação
Aperfeiçoamento em
Educação Especial
Inclusiva,
ofertado pelo
Cefor/Ifes, com carga
horária mínima de 240h.

1 20 pontos

5. Certificado de participação em cursos,
realizados nos últimos 05 (cinco) anos,
relacionados com a área de Estudo/Disciplina
ou com Educação com carga horária:

— — —

- igual ou superior a 180
(cento e oitenta) horas
(exceto Especialização

2

2,0 para cada
certificado = 4

pontos



“Lato Sensu”)

- de 80 (oitenta) a
179(cento e setenta e
nove) horas

2

1,0 para cada
certificado = 2

pontos

- de 40 (quarenta) a 79
(setenta e nove) horas

4
0,5 para cada =

2 pontos

- de 20 (vinte) a 39 (trinta
e nove) horas 4

0,25 para cada
certificado = 1

ponto

6. Certificado do curso:
MOOC Moodle 3.9 para
Estudantes, disponível em
https://mooc.cefor.ifes.edu.
br/moodle/enrol/index.php
?id=335***

1 6 pontos

TOTAL 160 pontos

* Será aceito como comprovação de Exercício de Tutoria/Mediação: Declaração de exercício de

tutoria em Educação a Distância ou de exercício de Professor Mediador a Distância, de acordo

com a função pleiteada, constando o período/horas de atuação, com carimbo do órgão e

assinatura do responsável pelo setor.

** O candidato deverá enviar a página de rosto e resumo da tese/dissertação.

***Curso gratuito, aberto e sem tutoria disponível na plataforma
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/. Pode ser realizado pelos candidatos que ainda não possuem a
certificação a qualquer momento antes do prazo final de submissão dos documentos a este
edital.

https://mooc.cefor.ifes.edu.br/

