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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO DE DIREITO PÚBLICO DO DEPARTAMENTO 
DE DIREITO PÚBLICO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG, CONFORME EDITAL N.º 481, 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 02/10/2008 E EDITAL Nº 507, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 13/10/2008. 
 Critérios a serem observados para atribuição de pontos por títulos 

Títulos 

(Itens) 

Especificação 

(Subitens) 

Critérios de pontuação Pontuação total 
máxima atribuível 

ao item 

I.1. Doutorado em Direito 25 pontos por curso 

I.2. Mestrado, “stricto sensu”, em Direito 15 pontos por curso 

I.3. Especialização  em Direito 07 pontos por curso 

I- Graus, diplomas 
universitários e 
certificados de 
cursos de 
especialização  e 
aperfeiçoamentoem 
Direito 

I.4. Graduação ou pós-graduação em área afim ao 
Direito 

04 pontos por curso 

 
 
 
 
40 pontos 

II.1. Docência efetiva em curso de Direito  3 pontos por ano ou fração de 
seis meses de docência 

 

II - Experiência 
docente II.2. Docência como monitor de pós-graduação em 

Direito 
1 ponto por ano ou fração de seis 
meses de docência 

 

20 pontos 

III.1. Serviços de atividades jurídicas, públicas ou 
privadas 

0,5 ponto por ano de atividade ou 
fração de seis meses 

 
III.2. Exposições proferidas em congressos, 
seminários e palestras de caráter jurídico 

0,5 ponto por evento 

III  Experiência 

científica ou técnica  

III.3. Programas de pesquisa acadêmica, extensão 
ou iniciação à docência em Direito. 

1 ponto por programa 

 

 

 

14 pontos 

IV – Administração 
Acadêmica 

Participação em cargos, empregos, funções ou 
representações de gestão acadêmica 

1 ponto, por ano ou fração de 
seis meses, por cargo, emprego, 
função ou representação 
exercida 

 

4 pontos 

V.1. Livro de Direito, de autoria individual  5 pontos por obra 

V.2. Co-autoria em livro de Direito 2 pontos por obra 

V.3. Artigo publicado em revista ou participação em 
obra coletiva 

1 ponto por publicação 

 

 

V - Publicações  

V.4. Co-autoria em artigo publicado em revista ou em 
participação em obra coletiva 

0,5 ponto por publicação 

 

 

15 pontos 

VI.1. Aprovação em concurso público para cargo, 
emprego ou função de natureza jurídica 

1 ponto por concurso 

VI.2. Prêmios acadêmicos 1 ponto por prêmio 

 

VI - Distinções 
conferidas em 
reconhecimento por 
atividade intelectual 

VI.3. Trabalhos específicos, inclusive em comissões, 
e assemelhados 

1 ponto por evento 

  

 

 7 pontos 

Total máximo de pontos atribuíveis 100 pontos 

 


