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ANEXO III 

FICHA DE PONTUAÇÃO - DT – EDITAL Nº 001/2019-SEJUV 

 

NOME: 

ÁREA PLEITEADA:  PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                            

TEMPO DE SERVIÇO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
VALOR 

a)   Pelo tempo de serviço exercido em instituição pública, 
conveniada, particular ou pessoa física com comprovação em 
Carteira de Trabalho e/ou comprovante expedido por instituição 
pública, através do Recurso Humano, deverá ser na área  
correlata/afim a função pleiteada, onde serão atribuídos 01 (um)  
ponto por mês trabalhado, até o limite de 30 (trinta) meses. 

30 Pontos  

FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE/TÍTULOS:  Alíneas “a, b, c, d” não 
serão cumulativas para efeito de pontuação.    PROFISSIONAL 
DE EDUCAÇÃO  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

VALOR 

a)  Pós-Graduação Stricto Sensu “Doutorado” na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento 
correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao 
cargo/função. 

50 Pontos  

b)  Pós-Graduação Stricto Sensu “Mestrado” na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento 
correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao 
cargo/função. 

40 Pontos  

c Pós-Graduação Lato Sensu “Especialização” na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena correlata/afim ao desempenho 
das atribuições inerentes ao cargo/função. 

30 Pontos  

d)  Pós-Graduação Lato Sensu “Especialização” em Educação da 
Licenciatura Plena.  

20 Pontos  

CURSOS: MÁXIMO 02 (DOIS) DOCUMENTOS. 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
VALOR 

a) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 100 
(cem) horas.  20 Pontos  

b) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 60 
(sessenta) horas.   

12 Pontos  

c) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 40 
(quarenta) horas.   

7 Pontos  

d) Curso na função pleiteada com duração igual ou  superior a 20 
(vinte) horas na área pleiteada. 

6 Pontos  

e) Curso na função pleiteada com duração igual ou  superior a 10 
(dez) horas na área pleiteada 

4 Pontos  

f) Curso na função pleiteada com duração igual ou inferior a 10 
(dez) horas na área pleiteada. 

2 Pontos  

 
PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO 
 

 

 

Total de meses trabalhados na área pleiteada para desempate: __________________. 

(Com base ao item 10.3 alínea “c”, edital nº 001/2019). 

 

Assinatura do Candidato 


