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ANEXO IV 

 
AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 
 

Superior 
 

Indicadores Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, referente a especialidade que concorre, com carga 
horária mínima de 360 horas. NÃO CUMULATIVO (*) 

05 05 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu/MESTRADO, referente a especialidade que concorre 
– NÃO CUMULATIVO (*) 

07 07 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu/DOUTORADO, referente a especialidade que 
concorre – NÃO CUMULATIVO (*) 

10 10 

Cursos de capacitação após a graduação na área de atuação para 
a qual o candidato se inscreveu com carga horária compreendida 
entre 20 e 60 horas/aula. 

01 04 

Cursos de capacitação após a graduação na área de atuação para 
a qual o candidato se inscreveu com carga horária compreendida 
entre 61 e 100 horas/aula. 

04 08 

Experiência profissional na área de formação, também 
compreendido estágio, em trabalho de ressocialização 
devidamente certificado por pessoa física vinculada à pessoa 
jurídica no período (**) 

6,00 pontos por período de 
06 meses trabalhado 
(máximo 18 meses) 

18 

Experiência profissional, também compreendido estágio, 
em trabalho de ressocialização (**) 

6,00 pontos por período de 
06 meses trabalhado 
(máximo 48 meses) 

48 

TOTAL   100 
 

 

Técnico e Médio 
 

 
Indicadores Pontuação Unitária 

Pontuação 
Máxima 

 Cursos de capacitação após a conclusão do ensino médio ou 
técnico na área de atuação para a qual o candidato se 
inscreveu com carga horária compreendida entre 20 e 60 
horas/aula. 

01 08 

 Cursos de capacitação após a conclusão do ensino médio ou 
técnico na área de atuação para a qual o candidato se 
inscreveu com carga horária compreendida entre 61 e 100 
horas/aula. 

04 20 

 Experiência profissional na área de formação, também 
compreendido estágio, em trabalho de ressocialização, 
devidamente certificado por pessoa física vinculada à pessoa 
jurídica no período (**) 

6,00 pontos por período de 
04 meses trabalhado 
(máximo 24 meses) 

24 

 
Experiência profissional, também compreendido estágio, em 
trabalho de ressocialização (**) 

6,00 pontos por período de 
06 meses trabalhado 
(máximo 48 meses) 

48 

 TOTAL   100 
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OBS.:  
 
1 – (*) As pontuações relativamente às titulações, não haverá acumulação, sendo considerada a de maior 
pontuação. 
 
2 – (**) Na existência de experiência profissional em trabalho de ressocialização, na mesma época da 
experiência profissional na área de formação, será considerada apenas a pontuação da experiência na área 
de ressocialização. 


