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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC 

- EDITAL Nº 04/2019 

PROGRAMA DE NÚCLEOS ESPORTIVOS  

 

1ª RETIFICAÇÃO 

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 1ª RETIFICAÇÃO DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº 04/2019 (PROGRAMA DE 

NÚCLEOS ESPORTIVOS). 

 

ONDE SE LÊ: 

5.2 – Primeira Fase do Processo Seletivo Simplificado 

[...] 

5.2.4 – Toda experiência profissional deverá ser comprovada através de: 

a) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, admissão e 

rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos últimos três 

meses; ou 

b) contrato de trabalho; ou 

c) certidão de contagem de tempo; ou 

d) termo de posse; 

e) Declaração da entidade contratante;  

f) O tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes será contado 

apenas uma vez, e usado apenas como critério de desempate. 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR – PROFESSOR DE VOLEIBOL, 

BASQUETEBOL, FUTSAL E HANDBOL 
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Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Formação Superior em Educação Física ou 

Provisionado na área de atuação da modalidade 

pretendida 

1 2,0 

Especialização na área de atuação da 

modalidade pretendida ou treinamento esportivo 

– no mínimo 360 horas 

1 1,0 

Experiência Profissional 
Quantidade de Anos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Estágio na área de atuação da modalidade 

pretendida 
De 06 meses a 2 anos 1,0 

Ano de experiência profissional na área de 

atuação da modalidade pretendida 

De 10 à 24 meses 1,0 

De 24 à 36 meses 1,5 

De 36 à 60 meses 2,0 

Ano de experiência em outros projetos sociais e 

esportivos  

De 06 à 24 meses 0,5 

De 24 à 60 meses 1,0 

Certificados de cursos ou simpósios na área de 

atuação da modalidade pretendida – no mínimo 

20 horas 

máximo 2,1 pontos 
0,3 para cada 

curso  

Participação em Seminários na área de atuação 

da modalidade pretendida e Produção Científica 

(publicações em anuais, revistas e periódicos 

indexados) 

máximo de 1,0 ponto 
0,5 para cada 

evento  

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Formação Superior em Educação Física 1 2,0 
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Especialização na área de atuação ou 

treinamento esportivo no mínimo 360 horas 
1 1,0 

Mestrado na área de atuação ou Treinamento 

Esportivo 
1 1,5 

Doutorado na área de atuação ou Treinamento 

Esportivo 
1 2 

Experiência Profissional 
Quantidade de Anos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Estágio na área esportiva De 06 meses a 2 anos 1,0 

Ano de experiência profissional na área esportiva 

De 10 à 24 meses 1,0 

De 24 à 36 meses 1,5 

De 36 à 60 meses 2,0 

Ano de experiência em outros projetos sociais e 

esportivos  

De 06 à 24 meses 0,5 

De 24 à 60 meses 1,0 

Certificados de cursos ou simpósios da 

modalidade pleiteada – no mínimo 20 horas 
máximo 2,1 pontos 

0,3 para cada 

curso  

Participação em Seminários na área de atuação 

da função pretendida e Produção Científica 

(publicações em anuais, revistas e periódicos 

indexados) 

máximo de 1,0 ponto 
0,5 para cada 

evento  

 

LEIA-SE: 

5.2.4 – Toda experiência profissional deverá ser comprovada através de: 

a) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, admissão e 

rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos últimos três 

meses; ou 

b) contrato de trabalho; ou 

c) certidão de contagem de tempo; ou 

d) termo de posse; 

e) Declaração da entidade contratante;  
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f) O tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes será contado 

apenas uma vez, e usado apenas como critério de desempate. 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR – PROFESSOR DE VOLEIBOL, 

BASQUETEBOL, FUTSAL E HANDBOL 

Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Formação Superior em Educação Física ou 

Provisionado na área de atuação da modalidade 

pretendida 

1 2,0 

Especialização na área de atuação da 

modalidade pretendida ou treinamento esportivo 

– no mínimo 360 horas 

1 1,0 

Experiência Profissional 
Quantidade de Anos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Estágio na área de atuação da modalidade 

pretendida 
De 03 meses a 1 ano 1,0 

Ano de experiência profissional na área de 

atuação da modalidade pretendida 

De 10 à 24 meses 1,0 

De 25 à 36 meses 1,5 

De 37 à 60 meses 2,0 

Ano de experiência em outros projetos sociais e 

esportivos  

De 06 à 24 meses 0,5 

De 25 à 60 meses 1,0 

Certificados de cursos ou simpósios na área de 

atuação da modalidade pretendida – no mínimo 

10 horas 

máximo 2,1 pontos 
0,3 para cada 

curso  

Participação em Seminários na área de atuação 

da modalidade pretendida e Produção Científica 

(publicações em anuais, revistas e periódicos 

indexados) 

máximo de 1,0 ponto 
0,5 para cada 

evento  
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TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Formação Superior em Educação Física 1 2,0 

Especialização na área de atuação ou 

treinamento esportivo no mínimo 360 horas 
1 1,0 

Mestrado na área de atuação ou Treinamento 

Esportivo 
1 1,5 

Doutorado na área de atuação ou Treinamento 

Esportivo 
1 2 

Experiência Profissional 
Quantidade de Anos 

(Máximo) 

Valor Unitário 

(Pontos) 

Estágio na área esportiva De 06 meses a 2 anos 1,0 

Ano de experiência profissional na área esportiva 

De 10 à 24 meses 1,0 

De 25 à 36 meses 1,5 

De 37 à 60 meses 2,0 

Ano de experiência em outros projetos sociais e 

esportivos  

De 06 à 24 meses 0,5 

De 25 à 60 meses 1,0 

Certificados de cursos ou simpósios da 

modalidade pleiteada – no mínimo 20 horas 
máximo 2,1 pontos 

0,3 para cada 

curso  

Participação em Seminários na área de atuação 

da função pretendida e Produção Científica 

(publicações em anuais, revistas e periódicos 

indexados) 

máximo de 1,0 ponto 
0,5 para cada 

evento  

 

 


