
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO III 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 4.0 
deste edital 

02 02 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
na modalidade Residência, referente a especialidade que 
concorre 

08 08 

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

09 09 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, referente à 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, após a conclusão do ensino superior 

06 12 

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

05 10 

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

04 08 

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

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 02 Anos) 
20 

TOTAL  100 

 
CARGOS NÍVEL MÉDIO 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 4.0 
deste edital 

02 02 

Curso de Graduação concluído na área correlata em que 
concorre a vaga   

04 04 

Curso técnico concluído na área correlata em que concorre a 02 02 



 
 
 
 

 
 

vaga   

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 

7 14 

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

6 12 

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

5 10 

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 Anos) 
20 

TOTAL  100 

 
 

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no item 4.0 
deste edital 

02 02 

Ensino médio concluído 6 6 

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

6 12 

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

4 20 

Experiência profissional na área referente à especialidade que 
concorre  

5,00 pontos por período 
de 06 meses trabalhado 

(máximo 03 Anos) 
30 

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 

 
 
 


