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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (MÁXIMO 100 PONTOS)  - EDITAL Nº 12/2022 – PRPPI/IFAL

Item Critério Descrição Pontuação
Pont.

Máxima

Correlação Direta:
30,0 pontos

01

Relação do curso com as
atividades desenvolvidas.

(o candidato se enquadrará
em somente uma das
alternativas de pontuação).

A relação do curso
pretendido deverá ser
considerada de acordo com
as atividades desenvolvidas
pelo servidor, conforme
parecer da chefia imediata
no formulário de inscrição.

30,0Correlação
Indireta: 15,0
pontos

02

Titulação equivalente ou
superior àquela a ser
alcançada com a
conclusão do nível de
estudo para o qual
solicita o benefício.

Possuir
escolaridade/titulação
equivalente ou superior
àquela a ser alcançada
com a conclusão do nível
de estudo para o qual
solicita o benefício.

1ª titulação

10 pontos

10,0

2ª titulação

05 pontos

03

Tempo de Serviço no IFAL.

Tempo de serviço prestado
no IFAL no quadro
permanente (docente e/ou
técnico-administrativo).

0,1 ponto por
mês completo de
serviço prestado. 30,0

04

Experiência como titular de
cargos gerenciais,
comissões, conselhos e
colegiados no IFAL.

Titular de Cargo de
coordenação, chefia,
direção ou gerência de
atividades administrativas
ou acadêmicas no IFAL.

Participação como titular
em comissões, conselhos,
colegiados, devidamente
comprovada no IFAL.

0,1 ponto por mês
de participação.

(considerar-se-á
30 dias
consecutivos)

15,00

Duração da Jornada de
Trabalho.

Docentes em regime de
dedicação exclusiva 5,0 pontos

5,005
Obs.: quesito aplicável
somente aos docentes.
Técnico-administrativos
terão cinco pontos

Docentes em regime de
40h 3,0 pontos
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acrescidos
automaticamente. Docentes em regime de

20h 1,0 ponto

06 Etapa do curso. Número de semestres
concluídos.

2,00 pontos por
semestre
concluído.

10,0

Soma total de pontos do candidato 100


