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7.2.4 Nível de Escolaridade: Ensino Superior 
Titulo Valor de 

pontos de 
cada título 

Valor máximo de Pontos 
 

Diploma, devidamente registrado, expedido 
por instituição oficial ou reconhecida pelo 
MEC, de curso de pós-graduação, “stricto 
sensu”, em nível de doutorado, nas áreas 
especificadas no item 2.2 acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar. 

1,5 1,5 

Diploma, devidamente registrado, expedido 
por instituição oficial ou reconhecida pelo 
MEC, de curso de Pós-Graduação, “stricto 
sensu”, em nível de Mestrado, nas áreas 
especificadas no item 2.2 acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar. 

1,5 1,5 

Certificado de conclusão de curso de Pós-
Graduação “lato sensu” em nível de 
especialização, expedido por instituição oficial 
ou reconhecida pelo MEC, nas áreas 
especificadas no item 2.2, com carga horária 
mínima de 360 horas, acompanhado de 
Histórico Escolar, onde constem disciplinas 
cursadas e respectiva carga horária.  

1,0 1,0 

Curso de Aperfeiçoamento nas áreas 
especificadas no item 2.2, expedido por 
instituição oficial ou reconhecida pelo MEC ou 
Organizações Não Governamentais, com 
carga horária mínima de 40 horas. 

0,5 0,5 

SUBTOTAL 4,5 

Exercício de atividade profissional em 
empregos/cargos/função especializados na 
função a que concorre em Programas Sociais 
/ Projetos com crianças / Projetos com a 
Juventude / Projetos com a comunidade/ 
Projetos com idosos, na Administração 
Pública, Privada e outras instituições. Será 
avaliado cada período de 06 (seis) meses de 
experiência profissional devidamente 
comprovado. Para efeito de pontuação, não 
será considerada fração de período. 

0,5 ponto 
por 

período 

5,5 

SUBTOTAL 5,5 

TOTAL  10,0 



                                                            
 
7.2.5 Nível de Escolaridade: Ensino Médio  

Titulo Valor de 
cada 
título 

Valor máximo de Pontos 
 

Certificado ou Declaração, de Ensino Médio 
com Qualificação Profissional, acompanhado 
do Histórico Escolar, na área ou nível técnico 
devidamente registrado na função a que 
concorre, expedido por instituição oficial ou 
reconhecida pelo MEC. 
 

1,0 2,0 

Declaração ou Histórico Escolar de Estudante, 
a partir do 3° período, de Curso Superior nas 
áreas especificadas no item 2.2, expedido 
por instituição oficial ou reconhecida pelo 
MEC. 

1,0 1,0 

Curso de Aperfeiçoamento na função a que 
concorre, com carga horária mínima de 40 
horas, expedido por instituição oficial ou 
reconhecida pelo MEC ou Organizações Não 
Governamentais.  
 

1,0 2,0 

SUBTOTAL 5,0 

Exercício de atividade profissional em 
empregos/cargos especializados na função a 
que concorre em Programas Sociais / 
Projetos com crianças / Projetos com a 
Juventude / Projetos com a comunidade/ 
Projetos com idosos, na Administração 
Pública ou Privada ou outras instituições/ 
Organizações.  
Será avaliado cada período de 06 (seis) 
meses de experiência profissional 
devidamente comprovado. Para efeito de 
pontuação, não será considerada fração de 
período. 
 

0,5 (meio) 
ponto por 
período 

5,0 

SUBTOTAL 5,0 

TOTAL 10,0 

 
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO 

 

DATA: 

 

COMPROVANTE DE TEMPO DE SERVIÇO 
a)cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas, quando realizado na área privada; 
b)declaração que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com 
a descrição das atividades desenvolvidas; 
c)recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe o período (com início e 
fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo. 
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