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ANEXO III 
TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

Ensino Superior: Assistente Social (CRAS), Assistente Social (CREAS), Pedagogo 
(CRAS), Pedagogo (CREAS), Psicólogo (CRAS), Psicólogo (CREAS) 
 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação 
Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 4.0 
deste edital 

01 01 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização stricto sensu/MESTRADO, referente a 
especialidade que concorre 

08 08 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização lato sensu, referente a especialidade que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas. 

07 07 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula 

06 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/ aula  

04 08 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula 

02 04 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 03 Anos) 

30 

TOTAL   100 

 

Ensino Superior: Assistente Social (CadÚnico) 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 
Apresentação completa dos documentos contidos no item 
4.0 deste edital 

01 01 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização stricto sensu/MESTRADO, referente a 
especialidade que concorre 

07 07 
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Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização lato sensu, referente a especialidade que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas. 

06 06 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula 

05 05 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula 

04 08 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/ aula 

03 06 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula 

02 04 

Curso de entrevistador do Programa Bolsa Família 13 13 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 03 Anos) 

30 

TOTAL   100 

 

Ensino Superior: Supervisor do Programa Criança Feliz 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação 
Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 
4.0 deste edital 

01 01 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização stricto sensu/MESTRADO, referente a 
especialidade que concorre 

07 07 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização lato sensu, referente a especialidade que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas. 

06 06 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

04 08 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

03 06 
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Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

02 04 

Capacitação no Método CDC para supervisor do 
Programa Criança Feliz; 

08 08 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

03 Anos) 

30 

TOTAL   100 

 

Ensino Médio: Facilitador de Oficina de Música, Recepcionista, Assistente Técnico de 
Programas Sociais, Orientador Social, Educador Social e Motorista 
 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 
Apresentação completa dos documentos contidos no item 
4.0 deste edital 

01 01 

Curso de nível superior concluído na área correlata em 
que concorre a vaga   

10 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

07 14 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

06 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

04 08 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 e meio 

Anos) 

25 

TOTAL  100 
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Ensino Médio: Digitador CadÚnico e Entrevistador Social CadÚnico 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 
4.0 deste edital 

01 01 

Curso de nível superior concluído na área correlata em 
que concorre a vaga   

02 02 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

08 16 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

04 08 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

03 06 

Curso de entrevistador do Programa Bolsa Família 12 12 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 e meio 

Anos) 

25 

TOTAL  100 

 

Ensino Médio: Visitador Programa Criança Feliz –PCF,  

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 
4.0 deste edital 

01 01 

Curso de nível superior concluído na área correlata em 
que concorre a vaga   

02 02 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

08 16 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

04 08 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

03 06 
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Curso de Guia de Visita Domiciliar do Programa Criança 
Feliz 

12 12 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 

meses trabalhado 
(máximo 02 e meio 

Anos) 

25 

TOTAL  100 

 

Ensino Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no 
item 4.0 deste edital 

02 02 

Ensino médio concluído 06 06 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, 
no mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

06 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

04 20 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre  

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

02 e meio Anos) 

25 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

03 e meio Anos) 

35 

TOTAL  100 

 

 


