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Anexo III - Critérios para Avaliação de Títulos
Cargo/Especialidade

Descrição

Médico (todas)

Titulação Acadêmica
Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, na especialidade ou
área de atuação para a qual concorre.
Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, na especialidade ou
área de atuação para a qual concorre.
Certificado de área de atuação emitido por intermédio da(s) sociedade(s) da(s) especialidade(s)
envolvida(s) na certificação da referida área de atuação, inclusive o que vier a ser utilizado como
pré-requisito.
Título de especialista na especialidade para a qual concorre, inclusive o que vier a ser utilizado
como pré-requisito.
Conclusão de residência médica na especialidade para a qual concorre, inclusive a que vier a ser
utilizada como pré-requisito.
Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 720 horas, na
especialidade ou área de atuação para a qual concorre.
Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas e
inferior a 720 horas, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre.
Experiência profissional
Dias de trabalho como profissional, em órgão público ou empresa privada, considerada a partir
da conclusão da residência médica ou obtenção do título de especialista ou obtenção do
certificado de área de atuação, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre.
Adicionalmente para Gineco-Obstetra: Experiência profissional – dias de trabalho como
profissional, em órgão público ou empresa privada, na especialidade em Obstetrícia.
Máximo de Pontos

Cargo

Professor II (todos)

Descrição
Conclusão de curso de licenciatura plena
Curso de Especialização na área de Educação (mínimo de 360 horas).
Curso de atualização na área de Educação (mínimo de 40 horas)
Curso de atualização na área de Educação (mínimo de 20 horas)
Seminário, jornada, encontro, congresso, simpósio e similares na área de Educação.
Experiência exercida no magistério da Educação Básica na função de docente
Máximo de Pontos

Orientador Educacional,
Orientador Pedagógico,
Professor I (todos),
Psicopedagoga, Supervisor
Escolar e Terapeuta
Ocupacional.

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5 para cada
180 dias

10

1 para cada 180
dias
20,0

6

Valor Unitário
Valor Máximo
em Pontos
em Pontos
4
4
3
3
1
3
0,5
2
0,5
2
1 para cada 180
6
dias
20,0

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, na área de Educação.

3

3

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentas e
sessenta) horas, na área de Educação, diferente do utilizado como pré-requisito (no caso dos
cargos de Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Psicopedagogo, Supervisor Escolar e
Terapeuta Ocupacional)

2

2

Curso de atualização na área de Educação (mínimo de 40 horas)

1

2

Curso de atualização na área de Educação (mínimo de 20 horas)

0,5

2

0,5

1

Descrição
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado ou certificado /declaração de
conclusão de doutorado, acompanhado do histórico do curso.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado ou certificado /declaração de
conclusão de mestrado, acompanhado do histórico escolar.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação (monografia aprovada), em
nível de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado de histórico
escolar.
Exercício de atividade profissional em empregos /cargos de nível superior na Administração
Pública ou na iniciativa privada.
Máximo de Pontos

Guarda Municipal
Feminino e Guarda
Municipal Masculino

4

4

Máximo de Pontos

Cargo

4

4

Experiência exercida no magistério da Educação Básica na função de docente

Nível Superior (exceto
cargos de Médico e da área
de Educação)

Valor Máximo
em Pontos

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, na área de Educação.

Seminário, jornada, encontro, congresso, simpósio e similares na área de Educação.

Cargo

Valor Unitário
em Pontos

Descrição
Curso de atualização do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) – EAD
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Categoria “A” e/ou “B”.
Máximo de Pontos

1 para cada 180
dias
20,0

6

Valor Unitário
em Pontos

Valor Máximo
em Pontos

4

4

3

3

2

4

1 para cada ano
completo sem
sobreposição de
tempo
20,0

10

Valor Unitário
Valor Máximo
em Pontos
em Pontos
3,5
7
1,5
3
10,0

