
ANEXO II DO EDITAL PRPPG N° 41

TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

  PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA
AMÉRICA LATINA

O/A candidato/a deverá anexar no Currículo os documentos com-
probatórios

PONTOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

a) Certificado de Pós-graduação Lato Sensu em nível de especia-
lização ou Stricto Sensu em nível de mestrado. 0,25 por curso 0,25

PRODUÇÃO INTELECTUAL NA ÁREA DE CONHECIMENTO DO CONCURSO

b) Artigo publicado em jornais, revistas, boletins ou outros meios
de comunicação (físico ou virtual)

0,25 por produ-
ção

1,25

c) Artigo publicado em periódico 0,25 por produ-
ção

d) Resumos ou trabalho completo publicado em Anais de eventos
científicos ou de extensão

0,25 por produ-
ção

e) Apresentação de trabalho em eventos científicos, culturais ou
de extensão.

0,25 por apresen-
tação

f) Organização em eventos
0,25 por Organi-

zação
g) Produção / obra artístico-cultural na área de direitos humanos. 0,3 por produção
h) Produção / obra artístico-cultural fora da área de direitos hu-
manos.

0,1 por produção

i) Entrevistas concedidas à órgãos da imprensa ou periódicos.
 

0,3 por entrevista

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO/A CANDIDATO/A

h) Experiência profissional.
0,5 por experiên-

cia

2,5
i) Participação comprovada de trabalho (remunerado ou voluntá-
rio) em organização de defesa dos direitos humanos. 

1,0 por ano

j) Participação comprovada em atividades de Iniciação Científi-
ca,  Monitoria,  Extensão, apoio técnico ou outras atividades de
bolsista desenvolvidas na área de direitos humanos.

0,5 por ano

PONTUAÇÃO MÁXIMA
4,0
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