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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UFG

Anexo V –  Prova de Títulos

Especificações e limites de pontuação da Prova de Títulos para os Cargos que exigem 
Ensino Fundamental

Item Título Valor de cada 
título

Valor Máximo 
no Item

1 Experiência  profissional  em  área  afim*  à  do  cargo  em 
concurso.

1 ponto por ano 
efetivamente 
comprovado

10

2
Experiência profissional na área do cargo em concurso. 

Observação:  Os  Títulos  contados  no  item  1  não  serão 
pontuados neste item.

2 pontos por ano 
efetivamente 
comprovado

20

3
Curso de Nível Médio Profissionalizante ou de Ensino Médio 
Completo,  expedido  por  instituição  de  ensino  reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC).

2 2

4

Curso  Superior,  em  nível  de  graduação  expedido  por 
instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Observação: Não acumulativo com o item 3.

3 3

5 Aprovação em concurso público para provimento de vaga em 
cargo da área a que concorre 1 2

Pontuação Máxima Possível 35 pontos

* Serão consideradas Áreas Afins de acordo com a Tabela das Áreas do Conhecimento do CNPQ.



Especificações e limites de pontuação da Prova de Títulos para os Cargos que exigem 
Ensino Médio

Item Título Valor de cada 
título

Valor Máximo 
no Item

1 Experiência  profissional  em  área  afim*  à  do  cargo  em 
concurso.

1 ponto por ano 
efetivamente 
comprovado

10

2
Experiência profissional na área do cargo em concurso.

Observação:  Os  Títulos  contados  no  item  1  não  serão 
pontuados neste item.

2 pontos por ano 
efetivamente 
comprovado

20

3
Curso  Superior,  em  nível  de  graduação  expedido  por 
instituição de ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC).

3 3

4 Aprovação em concurso público para provimento de vaga em 
cargo da área a que concorre 1 2

Pontuação Máxima Possível 35 pontos

* Serão consideradas Áreas Afins de acordo com a Tabela das Áreas do Conhecimento do CNPQ.



Especificações e limites de pontuação da Prova de Títulos para os Cargos que exigem 
Ensino Superior

Item Título Valor de cada 
título

Valor Máximo 
no Item

1 Experiência  profissional  em  área  afim*  à  do  cargo  em 
concurso.

1 ponto por ano 
efetivamente 
comprovado

10

2
Experiência profissional na área do cargo em concurso.

Observação:  Os  Títulos  contados  no  item  1  não  serão 
pontuados neste item.

2 pontos por ano 
efetivamente 
comprovado

20

3

Grau de Especialista, em área afim* à do cargo, obtido em 
instituição devidamente credenciada, na forma da legislação 
em vigor, na área de atuação/concentração a que concorre, 
com carga horária mínima de 360 horas.

3 3

4

Grau de Especialista na área do cargo obtido em instituição 
devidamente credenciada, na forma da legislação  em vigor, 
na área de atuação/ concentração a que concorre, com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Observação: Não acumulativo com o item 3.

4 4

5

Grau  de  Mestre,  em  área  afim*  à  do  cargo,  obtido  em 
instituição devidamente credenciada, na forma da legislação 
em vigor, na área de atuação/ concentração a que concorre. 

Observação: Não acumulativo com os itens 3 e 4.

6 6

6

Grau  de  Mestre  na  área  do  cargo  obtido  em  instituição 
devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor, 
na área de atuação/ concentração a que concorre. 

Observação: Não acumulativo com os itens 3, 4 e 5.

8 8

7

Grau  de  Doutor,  em  área  afim*  à  do  cargo  obtido  em 
instituição devidamente credenciada, na forma da legislação 
em vigor, na área de atuação/concentração a que concorre.

Observação: Não acumulativo com os itens 3, 4, 5 e 6.

12 12

8

Grau  de  Doutor  na  área  do  cargo  obtido  em  instituição 
devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor, 
na área de atuação/concentração a que concorre.

Observação: Não acumulativo com os itens 3, 4, 5, 6 e 7.

16 16

9
Aprovação em concurso público para provimento de vaga em 
cargo  privativo  da  área  de  formação  específica  a  que 
concorre, para todos os cargos

1 2

Pontuação Máxima Possível 48 pontos

* Serão consideradas Áreas Afins de acordo com a Tabela das Áreas do Conhecimento do CNPQ.


