BAREMA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - Edital IFBA nº 02/2021 - CAM/LAF/SFL
Área de conhecimento: Matemática
Nome do/a candidato/a: Etiene Fefer da Silva Conceição
Número de inscrição: 126601
O/A candidato/a teve a sua inscrição deferida no Resultado Definitivo das Inscrições Deferidas?
O/A candidato/a comprovou possuir a formação mínima exigida para a vaga?
A documentação probatória dos títulos foi precedida de capa na forma do item 7.3.6 do edital?
A documentação probatória dos títulos foi apresentada na ordem prevista no barema?
1. TITULAÇÃO ACADÊMICA (Pontuação máxima de 5,0 pontos)
1.1 Doutorado Concluído na área ou em áreas afins (máximo 1 título)
1.2 Mestrado Concluído na área ou em áreas afins (máximo 1 título)
1.3 Especialização lato sensu com carga horária mínima de 360 horas na área ou
em áreas afins (máximo 1 título)
1.4 Graduação em área afim (máximo 1 título), exceto aquela exigida como requisito
para o cargo
Subtotal referente ao item 1 (Titulação Acadêmica)
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Pontuação máxima de 4,0 pontos)
2.1. Atividade Docente
2.1.1 Por cada ano completo de docência na Educação Básica e/ou Tecnológica
(máximo de 05 anos completos)
2.1.2 Por cada semestre completo no Ensino Superior (máximo de 10 semestre
completos)
2.2 Outras experiências profissionais
2.2.1 Atuação profissional na Área de Conhecimento pretendida na seleção
(máximo de 05 anos completos)
Subtotal referente ao item 2 (Experiência Profissional)
3. OUTROS (Pontuação máxima de 1,0 ponto)
3.1 Aprovação em concurso/seleção público/a federal, estadual e municipal para
cargo de professor efetivo e ou substituto (máximo de 02 aprovações)
Subtotal referente ao item 3 (Outros)

SIM
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Valor Unitário
3,00
2,50

Valor Total
0,00
0,00

2,00

2,00
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0,00

2,00
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Valor Total
Valor Total

0,50

1,50

0,25

2,50

Valor Unitário
0,30
4,00
Valor Unitário
0,50

Valor Total
0,00
Valor Total
0,00

0,00
6,00
TOTAL GERAL OBTIDO NA PROVA DE TÍTULOS
Observações da Banca Examinadora (se necessário) e/ou da Comissão Organizadora (pós-recurso): RECURSO
DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 2.1.2 equivalente aos 10 (dez) semestres comprovados de atividade docente
no ensino superior (2,50). Foi necessária retificação para corrigir a quantidade de semestres comprovada e identificada
durante a avaliação (foram identificamos mais de 6 anos e não 6 semestres).

BAREMA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - Edital IFBA nº 02/2021 - CAM/LAF/SFL
Área de conhecimento: Informática
Nome do/a candidato/a: Leandro Prates Rodrigues
Número de inscrição: 124461
O/A candidato/a teve a sua inscrição deferida no Resultado Definitivo das Inscrições Deferidas?
O/A candidato/a comprovou possuir a formação mínima exigida para a vaga?
A documentação probatória dos títulos foi precedida de capa na forma do item 7.3.6 do edital?
A documentação probatória dos títulos foi apresentada na ordem prevista no barema?

SIM
SIM
SIM
SIM

1. TITULAÇÃO ACADÊMICA (Pontuação máxima de 5,0 pontos)
Valor Unitário
Valor Total
1.1 Doutorado Concluído na área ou em áreas afins (máximo 1 título)
3,00
1.2 Mestrado Concluído na área ou em áreas afins (máximo 1 título)
2,50
1.3 Especialização lato sensu com carga horária mínima de 360 horas na área ou em áreas afins (máximo
2,00
2,00
1 título)
1,50
1.4 Graduação em área afim (máximo 1 título), exceto aquela exigida como requisito para o cargo
Subtotal referente ao item 1 (Titulação Acadêmica)
2,00
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Pontuação máxima de 4,0 pontos)
Valor Unitário
Valor Total
2.1. Atividade Docente
Valor Unitário
Valor Total
2.1.1 Por cada ano completo de docência na Educação Básica e/ou Tecnológica (máximo de 05 anos
0,50
completos)
0,25
2.1.2 Por cada semestre completo no Ensino Superior (máximo de 10 semestre completos)
Valor Unitário
Valor Total
2.2 Outras experiências profissionais
2.2.1 Atuação profissional na Área de Conhecimento pretendida na seleção (máximo de 05 anos
0,30
completos)
Subtotal referente ao item 2 (Experiência Profissional)
0,00
3. OUTROS (Pontuação máxima de 1,0 ponto)
Valor Unitário
Valor Total
3.1 Aprovação em concurso/seleção público/a federal, estadual e municipal para cargo de professor efetivo
0,50
1,00
e ou substituto (máximo de 02 aprovações)
Subtotal referente ao item 3 (Outros)
1,00
3,00
TOTAL GERAL OBTIDO NA PROVA DE TÍTULOS
Observações da Banca Examinadora (se necessário) e/ou da Comissão Organizadora (pós-recurso): RECURDO DEFERIDO. Foi necessária a
retificação do resultado do recurso interposto pelo candidato para reconhecer o preenchimento da formação exigida para a vaga através da
documentação originalmente apresentada para a Avaliação de Títulos. Não foi aceita a experiência de Instrutor II por não haver informação
complementar sobre as atividades específicas desepenhadas (se era como professor, como instrutor de laboratório, etc) a fim de poder
enquadrá-la no barema. Não foi aceita a experiência de Multiplicador A por não haver informação complementar sobre as atividades
específicas desepenhadas a fim de poder enquadrá-la no barema. Não foi aceita a experiência de Instrutor de Qualificação por não haver
informação complementar sobre as atividades específicas desepenhadas a fim de poder enquadrá-la no barema. Não foi aceito o documento
de pág. 07/10 por não haver autenticação digital de assinatura (ou assinatura física), bem como nome do candidato que o identifique.

