
ANEXO II

TABELA DE PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
PRETENDID

A PELO
SERVIDOR

1

Projetos desenvolvidos pelos servidores com
fomento institucional, devidamente registrados na
pesquisa, extensão ou ensino, além daqueles casos

em que exijam instituições parceiras envolvidas
- Necessária a comprovação do projeto, via cópia

do projeto ou via declarações dos setores
responsáveis) (2,5 pontos por projeto)

10 pontos  

2

Cursos de escolaridade formal em andamento,
superior à Titulação mínima registrada no SIAPE
para fins concessão de Incentivo à Qualificação e

Retribuição por Titulação - Necessária a
comprovação através de Declaração atualizada

em no máximo 6 meses.
 

CURSO TAE DOCENTE  

Ens. Médio 70 0  

Técnico
Profissionalizante

60 0  

Graduação 40 0  

Especialização 30 70  

Mestrado 20 60  

Doutorado 15 40  

3

Participação no menor número de eventos de
capacitação nos últimos 2 (dois), contados anterior a

data de abertura das inscrições  - Comprovação
emitida pelo SUAP.

10/nº eventos  

4
Menor Titulação Registrada no SIAPE

-Comprovação emitida pelo, SUAP, SIGEPE ou
último contracheque (RTou IQ).

TITULAÇÃO TAE DOCENTE  

Até Graduação 20 20  

Especialização 15 15  

Mestrado 10 10  

Doutorado 05 05  

5

Tempo de Serviço como servidor efetivo no Campus
Porto Nacional/IFTO- Comprovação mediante

dados do SUAP ou Portaria de Remoção (5 pontos
por semestre, máximo de 4 semestres)

Até 20  

6
Duração do evento - Comprovação mediante

apresentação do folder ou impressão da página do
evento com a programação.

Até 3 dias 5  

4 a 7 dias 3  

7
Abrangência do evento - Comprovação mediante

apresentação do folder ou impressão da página do
evento que demostre a abrangência.

Internacionais
sediados no Brasil

5  

Nacionais
sediados  na
Região Norte

3  

Nacionais
sediados  nas

demais regiões
2  

8

Capacitação voltada para atividades específicas do
servidor ou voltada para disciplinas nas quais os

servidores ministram no semestre atual, no caso dos
docentes. No caso de disciplinas, é necessário
comprovar através dos horários das aulas do

semestre atual.
 

Diretamente 15  

Razoávelmente 10  

Pouco 5  

TOTAL 155(máxima)  

___________________________________________

Assinatura do Servidor


