
ANEXO VI – A QUE SE REFERE O SUBITEM 2.1., DO ITEM 2 DO CAPÍTULO IX – 

DAS PROVAS, 

 

1.1. Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos), de caráter 

eliminatório e classificatório; 

2. O Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos) versará sobre 

análise de documentos comprobatórios apresentados, pertinentes à graduação, 

pós-graduação e experiências profissionais do candidato, de acordo com o 

componente curricular oferecido no Processo Seletivo Simplificado.   

2.1. Deferida a inscrição, o candidato será convocado para entregar o Memorial 

Circunstanciado, elaborado pelo candidato, conforme modelo que constitui o 

ANEXO VI deste Edital, com documentação comprobatória, para a avaliação de 

títulos e experiências profissionais. 

2.1.1. Para efetuar a entrega do Memorial Circunstanciado por procuração, será 

entregue mandato, com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia do 

documento de identidade do candidato e de uma cópia do documento de 

identidade do procurador, juntamente com a documentação comprobatória. O 

candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu 

procurador. 

3. O Exame do Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos) tem por objetivo 

selecionar os 5 (cinco) primeiros candidatos, escolhidos em ordem decrescente 

de nota, para que possam participar da Prova de Métodos Pedagógicos. 

 3.1. Havendo empate de notas entre o 5º (quinto) candidato e o(s) candidato(s) 

subsequente(s), todos os candidatos que se encontrarem nessa condição serão 

selecionados para participarem da Prova de Métodos Pedagógicos. 

 

CAPÍTULO X 

 

DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

1. O Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos) obedece uma 

escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com critérios pontuados na 

seguinte conformidade: 

1.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

1.1.1. Doutorado vinculado ao componente curricular (para componente 

curricular pertencente a Base Nacional Comum), ou Doutorado relacionado a 

área do componente curricular (para componente curricular pertencente a Parte 

Diversificada ou Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio): 12 (doze) pontos. 



1.1.2. Mestrado vinculado ao componente curricular (para componente curricular 

pertencente a Base Nacional Comum), ou Mestrado relacionado a área do 

componente curricular (para componente curricular pertencente a Parte 

Diversificada ou Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio): 8 (oito) pontos. 

1.1.3. Especialização vinculada ao componente curricular (para componente 

curricular pertencente a Base Nacional Comum), ou Especialização relacionada 

a área do componente curricular (para componente curricular pertencente a 

Parte Diversificada ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio): 5 (cinco) 

pontos. 

1.1.4. Licenciatura vinculada ao componente curricular (para componente 

curricular pertencente a Base Nacional Comum), ou Graduação relacionado a 

área do componente curricular (para componente curricular pertencente a Parte 

Diversificada ou Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio): 5 (cinco) pontos. 

1.1.5. Doutorado em outra área: 4 (quatro) pontos. 

1.1.6. Mestrado em outra área: 3 (três) pontos. 

1.1.7. Especialização em outra área: 2 (dois) pontos. 

1.1.8. Graduação em outra área: 1 (um) ponto. 

 

1.2. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR: 

1.2.1. Experiência profissional como professor de ensino médio e/ou ensino 

médio técnico, com ministração de aulas no mesmo componente curricular (para 

componente curricular pertencente a Base Nacional Comum), ou Experiência 

profissional como professor de ensino médio e/ou ensino médio técnico, com 

ministração de aulas na área do componente curricular (para componente 

curricular pertencente a Parte Diversificada ou Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio): 0,25 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a, no 

máximo, 24 pontos.  

1.2.2. Experiência profissional como professor de ensino fundamental, com 

ministração de aulas na área do componente curricular (para componente 

curricular pertencente a Base Nacional Comum ou pertencente a Parte 

Diversificada ou Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio): 0,25 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a, no 

máximo, 6 pontos. 

1.2.3. Experiência profissional como professor voluntário, com ministração de 

aulas na área do componente curricular (para componente curricular pertencente 

a Base Nacional Comum ou pertencente a Parte Diversificada ou Educação 



Profissional Técnica de Nível Médio): 0,25 ponto para cada mês completo de 

trabalho, limitado a, no máximo, 3 pontos. 

1.2.4. Experiência profissional como professor de ensino superior na área do 

componente curricular (para componente curricular pertencente a Base Nacional 

Comum ou pertencente a Parte Diversificada ou Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio): 0,125 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a, no 

máximo, 15 pontos. 

1.3. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA DOCÊNCIA: 

1.3.1. Experiência profissional na área do componente curricular fora da 

docência: 0,125 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a, no 

máximo, 12 pontos. 

1.4. O Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos) é de caráter 

eliminatório e classificatório. 

1.5. Serão pontuados no Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos) 

os cursos de 

Especialização, Mestrado e/ou Doutorado, Licenciatura e/ou Graduação quando 

incluídos como requisito de titulação para ministração de aulas no componente 

curricular. 

1.6. Será considerado como não aprovado o candidato que deixar de entregar o 

memorial circunstanciado, bem como o candidato que, mesmo entregando o 

memorial circunstanciado, não pontuar no referido exame. 
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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, PARA 
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O Exame do MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO deve ser entregue um por edital 

(caso o candidato efetuou a inscrição em mais de um edital). 

 

O canal oficial de Comunicação é Impressa Oficial do Governo do Estado de São 

Paulo (Diário Oficial - http://www.imprensaoficial.com.br ). 

As consultas poderão ser realizadas através do site da Unidade Escolar 

(Etec Professor Aprígio Gonzaga: http://www.etecaprigio.com.br  
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