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No item: 8.  

DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE:  

 

Altera-se: 8.2.3 A Prova Escrita será avaliada, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 

com peso 2, e terá caráter eliminatório e classificatório. 

 

No item: 9.  

DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DA AVALIAÇÃO:  

 

Altera-se: 9.4. Os candidatos serão classificados conforme Linha de Pesquisa, em 

ordem decrescente do total de pontos, de acordo com a nota final alcançada, a qual 

será a soma das notas obtidas nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas do processo seletivo. A 

nota em cada etapa será a média aritmética das notas atribuídas por dois 

avaliadores das respectivas Linhas de Pesquisas. A nota da prova escrita (2ª 

etapa) terá peso 2 e as notas das 1ª, 3ª e 4ª etapas terão peso 1. A média mínima 

para aprovação final nas 1ª, 3ª e 4ª etapas é de 7 (sete) pontos. Na 2ª etapa (prova 

escrita),  a média mínima para aprovação final será de 14 (catorze) pontos. A 

nota final apurada será acompanhada da seguinte indicação do resultado: 

“aprovado e classificado”, ou “aprovado, mas não classificado” ou 

“reprovado”. 

 



No item: 10.  

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 

 Altera-se: 10.1. Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência o candidato 

com idade igual ou superior a 60 anos, conforme o Parágrafo Único do Artigo 27, da 

Lei n° 10.741, de 01 de outubro de 2003. Persistindo o empate, constituem-se, 

sucessivamente, critérios de desempate para definição da classificação final: 

 

a) Maior pontuação total na Prova Escrita; 
b) Maior pontuação na análise do Projeto; 
c) Maior pontuação total na Análise do currículo;  
d) Maior pontuação na Prova Oral 
e) Idade maior (para candidatos que ainda não completaram 60 anos). 

 


