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Processo Seletivo Simplificado 009/2012 – Para preenchimento de vagas e formação do quadro de reserva para 

a Unidade Prisional de ARAGUARI 

 

ANEXO II - CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

ATENÇÃO!!! SÓ Serão pontuadas as documentações correspondentes à área pleiteada.  
  

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
CARGOS/FUNÇÃO ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

(SEGUNDO 

GRAU 

COMPLETO) 

ASSISTENTE 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL / 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Primeiros socorros; Urgência e emergência; Curativos/feridas; 

Vacinação; DST. 

ASSISTENTE 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL 

/AUXILIAR 

CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

Conhecimento em Clínica Odontológica, Saúde e Higiene Bucal, 

Clínicas de Radiografias. 

ASSISTENTE 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL/ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Rotinas administrativas (pessoal, financeira, fiscal/contábil, 

almoxarifado, informática); Secretariado, Recepcionista. 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO 

SUPERIOR 

COMPLETO 

(3º GRAU 

COMPLETO). 

 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA 

SOCIAL/DENTISTA 

Cirurgião, Radiologia, Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgia 

Bucomaxilofacial, Próteses, Otondopediatria, Ortodontia, Urgência e 

Emergência. 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL 

PSICÓLOGO 
 

Psicanálise; Psicologia social, da personalidade e desenvolvimento; 

Psicofarmacologia; Psicopatologia; Psicoterapia; Intervenção 

psicológica; Políticas públicas. 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL/ 

ATJ 

 

Direito Constitucional; Direito Penal; Direito Civil; 

Direitos Processuais; Direito Administrativo. 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL/ 

PEDAGOGO 

Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, Coordenação, 

Supervisão, Treinamento Institucional, Administração de Instituições 

Educacionais, Projetos Educacionais, Sociais, Esportivos e Religiosos. 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL/ 

ENFERMEIRO 

Administração em saúde e enfermagem; Práticas de Enfermagem; 

Farmacologia; Saúde do adulto, idoso, criança e adolescente e mental; 

urgência e emergência. 

ANALISTA 

EXECUTIVO DE 

DEFESA SOCIAL/ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Serviço Social e Legislação Social; Investigação em Serviço Social; 

Política Social; Grupos Sociais. 

 

  



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 

 CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Idade mínima: 18 anos completos 
na data da inscrição; 

 Ensino médio completo; 

 Curso completo de TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM ou Técnico 

em Enfermagem, com registro no 

COREN. 

 

 Primeiros socorros; Urgência e emergência; Curativos/feridas; 

Vacinação; DST. 

 

ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL / TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A 

CADA  

6 MESES 

COMPLETOS 

DE EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na área de 

conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 

privada. Não serão pontuadas Experiências Profissionais em estágios, atividades 

informais, voluntariados, bem como, participação em quotas de empresa. 

 

1,0 
 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, que esteve em 

exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 

0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (carga horária mínima de 100 horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A pontuação 

será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga horária mínima de 16 
horas, ou em mais de um certificado cuja somatória atinja no mínimo 16 horas). 

0,5 

Conclusão de curso: Primeiros socorros, brigadista, resgate. 0,5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária mínima de 16 

horas).  Não será pontuada participação em seminários, palestras, eventos, 

congressos, jornadas, conferências, oficinas, mesa redonda, debates, encontros. 

0,5 

Conclusão de curso de graduação, com carga horária mínima de 2.400 horas. 2,0 

Conclusão de curso de pós-graduação lato, com carga horária mínima de 360 horas. 2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga horária 
mínima de 780 horas.  

3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga horária 

mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

  



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Idade mínima: 18 anos 

na data da inscrição; 

Ensino médio completo. 

Rotinas administrativas (pessoal, financeira, fiscal/contábil, 

almoxarifado, informática); Secretariado; Recepcionista. 

                      

ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL /AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A 

CADA  

6 MESES 

COMPLETO 

DE EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, 

na área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em 

órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, 

Estadual, Federal ou em empresa privada. Não serão pontuadas Experiências 

Profissionais em estágios, atividades informais, voluntariados, bem como, 

participação em quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, que 

esteve em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 

100 horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A 

pontuação será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga 

horária mínima de 16 horas, ou em mais de um certificado cuja somatória 

atinja no mínimo 16 horas). 

1,0 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária 

mínima de 16 horas).  Não será pontuada participação em seminários, 

palestras, eventos, congressos, jornadas, conferências, mesa redonda 

debates e encontros. 

0,5 

Conclusão de curso tecnólogo, com carga horária mínima de 1600h sem 

atividades práticas, conforme Resolução CNE/CP3 de 18 de dezembro de 2002 

e Parecer CNE/CES nº 436/2001. 

1,5 

Conclusão de curso de graduação, com carga horária mínima de 2.400 horas. 2,0 

 Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga 

horária mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 

horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

  



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 

CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

AUXILIAR DE 

CONSUTÓRIO 

DENTÁRIO 

Idade mínima: 18 anos na data da 
inscrição; 

Ensino médio completo; 

Curso completo de Auxiliar em Saúde 
Bucal ou curso Técnico em Saúde 

Bucal; 
Registro no CRO. 

 

Conhecimento em Clínica Odontológica, Saúde e Higiene Bucal, Clínicas 
de Radiografias. 

 

ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A CADA  

6 MESES 

COMPLETOS DE 

EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na 

área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 

Federal ou em empresa privada. Não serão pontuadas Experiências Profissionais 

em estágios, atividades informais, voluntariados, bem como, participação em 

quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, que esteve 

em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 

0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 100 

horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A 
pontuação será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga 

horária mínima de 16 horas, ou em mais de um certificado cuja somatória atinja no 

mínimo 16 horas). 

0,5 

Conclusão de curso de: Primeiros socorros, brigadista, resgate. 0,5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária mínima 

de 16 horas).  Não será pontuada participação em seminários, palestras, 

eventos, congressos, jornadas, conferências, oficinas, mesa redonda, debates, 

encontros. 

0,5 

Conclusão de curso Técnico em Saúde Bucal. 1.0 

Conclusão de curso de graduação, com carga horária mínima de 2.400 horas.  2,0 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga horária 

mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 

horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

      



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

 Idade mínima: 18 anos na data 

da inscrição; 

 Curso Superior completo de 

Serviço Social com registro no 

CRESS. 

Serviço Social e Legislação Social; Investigação em Serviço 

Social; Política Social; Grupos Sociais. 

                  

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A CADA  

6 MESES 

COMPLETOS DE 

EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função 

pública, na área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual 

concorre, em órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou 

Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa privada. Não 

serão pontuadas Experiências Profissionais em estágios, atividades 

informais, voluntariados, bem como, participação em quotas de 

empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, 

que esteve em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 

0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária 

mínima de 100 horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / 

digitação (A pontuação será aferida em apenas um certificado, 

desde que contenha carga horária mínima de 16 horas, ou em mais 

de um certificado cuja somatória atinja no mínimo 16 horas). 

0,5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga 

horária mínima de 16 horas). Não será pontuada participação em 

seminários, palestras, eventos, congressos, jornadas, conferências, 

mesa redonda debates e encontros. 

0,5 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária 

mínima de 360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com 

carga horária mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com 

carga horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

CARGO 
REQUISITOS  

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

DENTISTA  

Idade mínima: 18 anos na data 
da inscrição; 

Ensino Superior Completo em 
Odontologia com registro no 

CRO. 

Cirurgião, Radiologia, Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, 
Próteses, Otondopediatria, Ortodontia, Urgência e Emergência. 

                        

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ DENTISTA 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A 

CADA  

6 MESES 

COMPLETOS 

DE EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na área de 

conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou entidades da 

Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 

privada. Não serão pontuadas Experiências Profissionais em estágios, atividades 

informais, voluntariados, bem como, participação em quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, que esteve em 

exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 100 horas). 1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A pontuação 

será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga horária mínima de 16 
horas, ou em mais de um certificado cuja somatória atinja no mínimo 16 horas). 

0.5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária mínima de 16 

horas).  Não será pontuada participação em seminários, palestras, eventos, 

congressos, jornadas, conferências, mesa redonda debates e encontros. 

0,5 

Conclusão de Cursos: Primeiros Socorros, brigadista, resgate. 0,5 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 

horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga horária 
mínima de 780 horas.  

3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga horária 

mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

  



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
  

CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

PSICÓLOGO 

 

Idade mínima: 18 anos na data 

da inscrição; 
Curso Superior completo de 

Psicologia com registro no 

CRP. 

Psicanálise; Psicologia social, da personalidade e desenvolvimento; 
Psicofarmacologia; Psicopatologia; Psicoterapia; Intervenção psicológica; 

Políticas públicas. 

                        

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ PSICÓLOGO 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A CADA  

6 MESES 

COMPLETOS DE 

EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na área de 

conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou entidades da 

Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 

privada. Não serão pontuadas Experiências Profissionais em estágios, atividades 

informais, voluntariados, bem como, participação em quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, que esteve em 

exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 100 horas). 1,0 

5,0 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A pontuação 

será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga horária mínima de 16 
horas, ou em mais de um certificado cuja somatória atinja no mínimo 16 horas). 

0.5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária mínima de 16 

horas).  Não será pontuada participação em seminários, palestras, eventos, 

congressos, jornadas, conferências, mesa redonda debates e encontros. 

0,5 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 

horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –, com carga horária mínima de 780 

horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga horária 

mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 
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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

PEGAGOGO 

Idade mínima: 18 anos na data da 

inscrição; 

Curso Superior completo de 

Pedagogia. 

Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, 

Coordenação, Supervisão, Treinamento 

Institucional, Administração de Instituições 

Educacionais, Projetos Educacionais, Sociais, 

Esportivos e Religiosos. 

                        

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/PEDAGOGO 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A CADA  

6 MESES 

COMPLETOS DE 

EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, 

na área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em 

órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, 

Estadual, Federal ou em empresa privada. Não serão pontuadas Experiências 

Profissionais em estágios, atividades informais, voluntariados, bem como, 

participação em quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, 

que esteve em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 

100 horas). 
1,0 

5,0 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A 

pontuação será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga 

horária mínima de 16 horas, ou em mais de um certificado cuja somatória 

atinja no mínimo 16 horas). 

0.5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária 

mínima de 16 horas).  Não será pontuada participação em seminários, 

palestras, eventos, congressos, jornadas, conferências, mesa redonda 

debates e encontros. 

0,5 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga 

horária mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 

horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 
 

  



ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

 

CARGO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

ENFERMEIRO 

 

 Idade mínima: 18 anos 

na data da inscrição; 

Curso Superior completo 

de Enfermagem com 

registro no COREN. 

Administração em saúde e enfermagem; Práticas de Enfermagem; 

Farmacologia; Saúde do adulto, idoso, criança e adolescente e 

mental; urgência e emergência. 

                             

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ ENFERMEIRO 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A 

CADA  

6 MESES 

COMPLETOS 

DE EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na 

área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos 

ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 

Federal ou em empresa privada. Não serão pontuadas Experiências 

Profissionais em estágios, atividades informais, voluntariados, bem como, 

participação em quotas de empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, 

que esteve em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 100 

horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A 

pontuação será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga 

horária mínima de 16 horas, ou em mais de um certificado cuja somatória atinja 

no mínimo 16 horas). 

0,5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária 

mínima de 16 horas).  Não será pontuada participação em seminários, 

palestras, eventos, congressos, jornadas, conferências, mesa redonda debates 

e encontros. 

0,5 

Conclusão de curso: Primeiros socorros, brigadista, resgate. 0,5 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga 

horária mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 

horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

  



 

ANEXO II 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

CARGO 
REQUESITOS 

ESPECÍFICOS 
ÁREAS DE PONTUAÇÃO 

ANALISTA 

TÉCNICO 

JURÍDICO  

 

 Idade mínima: 18 anos 

na data da inscrição; 

Curso Superior 

completo de Direito  

Direito Constitucional; Direito Penal; Direito Civil; Direito 

Processual; Direito Administrativo. 

 

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL / ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA  

 

PONTOS A CADA  

6 MESES 

COMPLETOS DE 

EXERCÍCIO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função 

pública, na área de conhecimento/atuação/especialidade para a qual 

concorre, em órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou 

Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa privada. Não 

serão pontuadas Experiências Profissionais em estágios, atividades 

informais, voluntariados, bem como, participação em quotas de 

empresa. 

 

1,0 

 

5,0 

Candidato contratado com base no Art. 11 da Lei 10.254, de 1990, 

que esteve em exercício em 31 de dezembro de 2008, na SEDS. 
0,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 

 

 

TÍTULOS / CURSOS NA ÁREA 

 

PONTOS POR 

TÍTULO / 

CERTIFICADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Conclusão de cursos na área do cargo concorrido. (Carga horária mínima de 

100 horas). 
1,0 

 

Conclusão de cursos de informática em software ou hardware / digitação (A 

pontuação será aferida em apenas um certificado, desde que contenha carga 

horária mínima de 16 horas, ou em mais de um certificado cuja somatória 

atinja no mínimo 16 horas). 

0,5 

Conclusão de cursos complementares na área (somente com carga horária 

mínima de 16 horas).  Não será pontuada participação em seminários, 

palestras, eventos, congressos, jornadas, conferências, mesa redonda 

debates e encontros. 

0,5 

Comprovante de aprovação na OAB.  1,0 

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas. 
2,5 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, com carga 

horária mínima de 780 horas.  
3,0 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 

horária mínima de 1.200 horas. 
3,5 

MÁXIMO DE PONTOS - 5,0 pontos 
 

 


