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EDITAL Nº 001/2020 – UNITINS/PROPOESP 

 

ANEXO III – QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS / ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA 

AVALIAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU EM GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Requerente:  

CPF:  

 

Alíne

a 
Título 

Valor de cada 

Item 

Quantidade de 

folhas entre por 

item 

Estimativa 

de 

Pontuação 

Pontuação 

atribuída 

pela 

Comissão de 

Seleção 

A 

Experiência no exercício da docência na 

rede estadual de ensino. 

Por exemplo: exercício como professor de 

Educação Básica, Professor Normalista, 

Professor Auxiliar de Ensino I e II.* 

0,5 para cada 

semestre de 

exercício, 

considerando até 

06 (seis) anos. 

 

  

B 

Experiência em cargos de Gestão 

Educacional e Assistente Técnico em 

Educação na rede estadual de ensino. 

Por exemplo: Gestor Educacional, 

Assistente Técnico em Educação, com 

funções nas áreas de Multimeios 

Didáticos, Infraestrutura Escolar, 

Alimentação Escolar e Secretaria Escolar; 

com funções de suporte pedagógico direto 

ou atividades de docência, incluídas as de 

coordenação, assessoramento pedagógico 

e de direção escolar e servidor Técnico 

Administrativo Educacional.* 

0,5 para cada 

semestre de 

exercício, 

considerando até 

06 (seis) anos. 

 

  

C 

Experiência no exercício da docência na 

rede municipal de ensino ou cujas 

atribuições abrangem as funções típicas 

do magistério. 
Por exemplo: exercício como professor de 

Educação Básica, Professor Normalista, 

Professor Auxiliar de Ensino I e II.* 

0,5 para cada 

semestre de 

exercício, 

considerando até 

06 (seis) anos. 

 

  

D 

Experiência nas funções de suporte 

pedagógico ou Técnico, Auxiliar Técnico 

ou Agente Administrativo Educacional 

na rede municipal de ensino. 

Por exemplo: profissionais cujas funções 

são de assessoramento ao Órgão Central 

da Instituição de Educação Básica e à 

Administração Escolar. * 

0,5 para cada 

semestre de 

exercício, 

considerando até 

06 (seis) anos. 
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E 

Experiência na docência da educação 

superior. 
Por exemplo: exercício como professor em 

cursos de graduação, bacharelado ou de 

licenciatura, ou cursos de pós-graduação 

(especialização).* 

0,5 para cada 

semestre de 

exercício, 

considerando até 

06 (seis) anos. 

 

  

F 
Curso de Doutorado em área 

Educacional 

 
 

  

G 
Curso de Mestrado em área 

Educacional 

 
 

  

H 

Curso de Pós-Graduação, em nível de 

especialização, com carga horária mínima 

de 360 horas, em área de gestão e/ou de 

Educação. 

 

 

  

I 

Livros ou artigos científicos publicados 

em revistas de circulação nacional que 

tenham correlação com a Educação. 

 

 

  

 TOTAL ANÁLISE DO CURRÍCULO     

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

*Para efeito de pontuação, não será considerada fração de semestre. 
 

- O candidato deverá indicar em cada folha entregue a alínea deste anexo a que se refere o documento que está sendo 

apresentado. Uma mesma página não poderá ser entregue para mais de uma alínea. 

 

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 

Declaro, para fins de prova de avaliação de Títulos/ Atribuição de pontos para avaliação no Processo Seletivo para o curso de 

Pós-Graduação Lato sensu em Gestão Educacional junto a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, que os 

documentos entregues são cópias autênticas dos originais. Declaro que estou ciente de que na hipótese de prestar falsas 

informações e/ou apresentar falsos documentos, estarei incorrendo em falta, podendo ser eliminado deste processo seletivo, 

e que estarei sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 

 

 
 

 PROTOCOLO – PARA USO DA UNITINS (Preencher e entregar ao candidato) 

Recebemos do(a) Sr(a)_______________________________________________________________________________, 

candidato(a) ao Processo Seleção de Discentes para o Curso Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Educacional, 

realizado pela Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, a documentação por ele assinalada no ANEXO III do edital 

001/2020, de 17 de março de 2020, com efeito apenas de entrega, que posteriormente será repassado a Comissão de Seleção. 

Palmas/TO, _______ de _________________de ________. 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo recebimento 


