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ANEXO II 

 
Prezado candidato (a), 
 

Este formulário se refere ao item 4.2.12 do edital do Processo Seletivo 2022 do Mestrado 
Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA). Para 
que a sua inscrição seja deferida, é obrigatório o envio deste formulário, após preenchimento 
adequado, conforme as regras para envio de documentos de inscrição e prazos estabelecidos. 
 

Preencha o formulário considerando as pontuações especificadas no item 6.2 do edital. 
Assim, para cada item especificado na primeira coluna, verifique no edital a pontuação 
correspondente que você deve receber. Então, preencha a segunda coluna com a pontuação do 
referido item. A terceira coluna será preenchida posteriormente pela banca examinadora, após 
conferência dos documentos enviados. 

 
ATENÇÃO: Este formulário de pontuação e as demais documentações devem ser enviadas no e-
mail da IES escolhida seguindo a listagem disponibilizada no item 4.5 do edital. 
A pontuação indicada pelo candidato só será analisada e posteriormente considerada, com o envio 
da documentação comprobatória. 
 

 
Item da análise curricular 

Pontos 
atribuídos pelo 

candidato 

Pontos 
atribuídos pela 

banca 
examinadora 

Histórico Escolar:     

Experiência Profissional nos últimos 10 anos: 

Tempo de atuação profissional     

Tempo de vínculo/participação em Comitês de Bacias 
Hidrográficas e/ou em Conselhos de recursos Hídricos 

    

Tempo de atuação em áreas técnicas de Gestão e 
Regulação de Recursos Hídricos  

    

Atuação em projetos técnicos aplicados em Gestão e 
Regulação de Recursos Hídricos  

    

Experiência em Pesquisa nos últimos 5 anos: 

Publicação de livros, capítulos de livro e de artigos em 
periódicos 

    

Publicação de trabalhos completos em eventos     

Publicação de relatórios técnicos, mapas etc.     

Comprovação de experiência profissional em atividades 
de extensão e/ou de assistência técnica 

    

Experiência em Extensão e/ou capacitação em cursos de especialização ou participação 
de atividades de extensão, dias de campo ou assistência técnica nos últimos cinco anos: 

Igual ou acima 360 horas     

Entre 180 e 359 horas     

Entre 40 e 179 horas     

Entre 16 e 39 horas     

 
Local: ______________________________________ 
 
Data: _______ de _______________________ de 2022. 
 
Assinatura: _________________________________ 


