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1) No item 5.2 (pág. 07), onde se lê: 
 

Descrição Pontuação Pontuação 
máxima 

Tempo de atuação como docente (carteira de 
trabalho e/ou contrato de trabalho em instituição de 
ensino credenciada pelo MEC e/ou contra-cheque). 

0,1 pontos por mês 10,0 pontos 

Tempo de experiência como docente na área do 
curso (carteira de trabalho e/ou contrato de trabalho 
em instituição de ensino credenciada pelo MEC e/ou 
contra-cheque). 

0,2 pontos por mês 20,0 pontos 

Tempo de experiência em Educação a Distância 
(docência online, coordenação de tutoria ou 
atividades de coordenação em EaD) 

 
0,2 pontos por mês 

 
20,0 pontos 

Cursos de aperfeiçoamento na área de EaD, com 
carga horária superior a 15 horas, nos últimos 05 
anos 

 
2,0 pontos por certificação 

 
20,0 pontos 

Diploma de licenciatura ou equivalente 10 pontos 10,0 pontos 

 
Titulação 

Especialização: 10 pontos 
Mestrado: 15 pontos 
Doutorado: 20 pontos 

 
20,0 pontos 

 
Leia-se:  

 

Descrição Pontuação Pontuação 
máxima 

Tempo de atuação como docente (carteira de 
trabalho e/ou contrato de trabalho em instituição de 
ensino credenciada pelo MEC e/ou contra-cheque). 

0,1 pontos por mês 10,0 pontos 

Tempo de experiência como docente na área do 
curso (carteira de trabalho e/ou contrato de trabalho 
em instituição de ensino credenciada pelo MEC e/ou 
contra-cheque). 

0,2 pontos por mês 20,0 pontos 

Tempo de experiência em Educação a Distância 
(docência online, tutoria, coordenação de tutoria ou 
atividades de coordenação em EaD) 

 
0,2 pontos por mês 

 
20,0 pontos 



Cursos de aperfeiçoamento na área de EaD, com 
carga horária superior a 15 horas, nos últimos 05 
anos 

 
2,0 pontos por certificação 

 
20,0 pontos 

Diploma de licenciatura ou equivalente 10 pontos 10,0 pontos 

 
Titulação 

Especialização: 10 pontos 
Mestrado: 15 pontos 
Doutorado: 20 pontos 

 
20,0 pontos 

 
Os demais itens e subitens do edital n0 04/2017 permanecem inalterados. 
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