
ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

VAGA PRETENDIDA: COORDENADOR DE LOGÍSTICA

DADOS PESSOAIS

Nome do Candidato/a:

RG: CPF:

PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item Descrição Pontos Máximo

Pontuação

Pretendida

(Preenchimento

pelo candidato)

Pontuação

Aferida

(Preenchimento

pela Banca)

1

Experiência  em
coordenação
pedagógica,  de  cursos,
comprovada  por
declaração ou portaria.

05  pontos  para  cada
semestre e 02 (dois) para
frações de semestre

10
semestres

2
Tempo  de  serviço  em
unidade escolar.

01  ponto  para  cada
semestre  completo  de
trabalho  e  0,5  (meio)
para  frações  de
semestre

10
semestres

3

Experiência  como gestor
de  programas  de
inclusão  social  de
pessoas em situação  de
vulnerabilidade  social,
comprovada  por
declaração

02  (dois)  pontos  por
mês trabalhado

24 meses

4

Experiência  na  modalidade
de  Educação  no  sistema
penitenciário ou em projetos
da  área  de   saúde  mental
comprovada por declaração.

05  (cinco)  pontos  para
cada  semestre
trabalhado

10
semestres

5

Participação  em  cursos,
minicursos,  seminários,
colóquios,  eventos
acadêmicos  na  área  do
projeto.

01  (um)  ponto  para
cada evento

10 eventos

6 Titulação (títulos não são
acumuláveis)

Especialização:  10
pontos
Mestrado: 15 pontos
Doutorado: 20 pontos

20 pontos 

TOTAL DE PONTOS:

Observação: A Ficha de Avaliação de Títulos deverá ser preenchida pelo candidato, com 

exceção da coluna de Pontuação Aferida que é de preenchimento exclusivo da banca avaliadora.



VAGA PRETENDIDA: ASSISTENTE DE SECRETARIA

DADOS PESSOAIS

Nome do Candidato/a:

RG: CPF:

PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item Descrição Pontos Máximo

Pontuação

Pretendida

(Preenchiment

o pelo

candidato)

Pontuação

Aferida

(Preenchimento

pela Banca)

1

Experiência  em
atividades  de  secretaria
escolar, comprovada por
declaração  ou  cópia  de
contrato  ou  CTPS  para
apoio acadêmico. 

05 pontos para cada
semestre e 02 (dois)
para  frações  de
semestre

10
semestres

2 Tempo  de  serviço  em
unidade escolar.

01 ponto para cada
semestre  completo
de  trabalho  e  0,5
(meio) para frações
de semestre

10
semestres

3

Experiência  em
programas  de  inclusão
social  de  pessoas  em
situação  de
vulnerabilidade  social,
comprovada  por
declaração

02  (dois)  pontos
por  mês
trabalhado

12 meses

4
Titulação (títulos não são
acumuláveis)

Especialização:  5
pontos
Mestrado:  10
pontos

Doutorado:  15
pontos

15 pontos 

TOTAL DE PONTOS:

 Observação: A Ficha de Avaliação de Títulos deverá ser preenchida pelo candidato, com 

exceção da coluna de Pontuação Aferida que é de preenchimento exclusivo da banca avaliadora.



VAGA PRETENDIDA: MONITOR

DADOS PESSOAIS

Nome do Candidato/a:

RG: CPF:

PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item Descrição Pontos Máximo
Pontuação

Pretendida

(Preenchiment

o pelo

candidato)

Pontuação

Aferida

(Preenchimento

pela Banca)

1
Integralização de 
disciplinas do curso 
realizado.

05 pontos para cada 
semestre e 02 (dois) 
para frações de 
semestre

10 
semestres

2

Participação em cursos,
minicursos, seminários,
colóquios, eventos 
acadêmicos na área do
projeto. 

01 ponto para cada 
semestre completo de 
trabalho e 0,5 (meio) 
para frações de 
semestre

10 
semestres

3

Participação em 
projetos de interesse 
social em caráter 
voluntário na área do 
projeto. 

02 (dois) pontos por
mês trabalhado

12 meses

TOTAL DE PONTOS:

Observação: A Ficha de Avaliação de Títulos deverá ser preenchida pelo candidato, com 

exceção da coluna de Pontuação Aferida que é de preenchimento exclusivo da banca avaliadora.



VAGA PRETENDIDA: FORMADOR

DADOS PESSOAIS

Nome do Candidato/a:

RG: CPF:

PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item Descrição Pontos Máximo

Pontuação

Pretendida

(Preenchiment

o pelo

candidato)

Pontuação

Aferida

(Preenchimento

pela Banca)

1

Tempo  de  docência  ou
experiência profissional na área
de  formação,  comprovada  por
declaração ou cópia de contrato
ou CTPS

05 pontos para 
cada semestre 

10 
semestres

2

Experiência  em elaboração  de
material para EAD, comprovada
por  declaração  ou  cópia  de
contrato ou CTPS

05 pontos para 
cada semestre 
acumulável com 
o item 1.

10 
semestres

3

Experiência  como  docente  em
programas de inclusão social de
pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade  social,  saúde
mental  ou  programas  de
ressocialização  vinculados  às
instituições  públicas  ou
privadas,  comprovada  por
declaração.

01 (um) ponto 
por hora/aula 
trabalhada 
semestralment
e

50 pontos

4 Titulação (não acumuláveis)

Especialização:
10 pontos

Mestrado: 15
pontos

Doutorado: 20
pontos

20 pontos 

5

Participação  em  cursos,
minicursos,  seminários,
colóquios,  eventos acadêmicos
na área do projeto. 

01 (um) ponto 
para cada 
evento

10 eventos

6

Participação  em  cursos,
minicursos,  seminários,
colóquios,  eventos acadêmicos
na área de EAD 

01 (um) ponto 
para cada 
evento

10 eventos

TOTAL DE PONTOS:

Observação: A Ficha de Avaliação de Títulos deverá ser preenchida pelo candidato, com exceção 

da coluna de Pontuação Aferida que é de preenchimento exclusivo da banca avaliadora.
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