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Onde se lê:     

7.1. Primeira Etapa: Análise Documental 

A 1ª Etapa consistirá na análise dos documentos relacionados abaixo: 

7.1.1. Análise documental: 

Consistirá da análise do curriculum vitae, da carta de intenção e da carta de liberação da instituição 
de origem do candidato. 

Análise de curriculum vitae: 

Neste procedimento avaliativo, serão utilizados os seguintes critérios cumulativos de pontuação: 

• Cursos concluídos – 2,0 pontos; 

• Produção científica e tecnológica – 2,0 pontos; 

• Experiência em docência – 2,0 pontos; 

• Experiência profissional – 4,0 pontos. 

Análise da carta de intenção: 

O candidato deverá fazer uma exposição das suas expectativas quanto ao curso. A carta deverá 
abordar, em até 4 páginas (fonte: Arial, tamanho da fonte: 11, espaço entre linhas: 1 ½; formato do 
papel: A4; margens superior e inferior: 2 cm, esquerda e direita: 3 cm) os seguintes aspectos: 

 

ASPECTOS AVALIADOS  VALOR  

1.  Experiência acadêmica ou profissional na área de abrangência do Curso (se houver) 02 

2.  Possibilidade de aproveitamento do Curso em sua atuação profissional 02 

3.  Especificação das razões pessoais de escolha do Curso e suas expectativas 02 

4.  Demonstração de conhecimentos relacionados ao curso 01 

5.  Organização das ideias/concepções (coerência e coesão) 02 

6.  Correção e propriedade da redação 01 

                                                                                                                Total de pontos 10 
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