
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

 

 

 

 

PARA COORDENADOR DE ALTERNATIVAS PENAIS 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 360h 

10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
strict sensu / MESTRADO. 

15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
strict sensu / DOUTORADO. 

20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar apenas um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, na área de Integração Social, Direito Penal e/ou 
alternativas penais. Só serão considerados válidos, os cursos 
realizados após o término da graduação (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de15 a 60 horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, 
exercidas após o término da graduação, no setor público ou privado. 

  

30 De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas ao  
Direito  Penal.  Só serão  consideradas as Experiências exercidas 
após o término da graduação. 

  

30 De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL   100 
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PARA COORDENADOR DE DIREITOS HUMANOS 

Indicadores Pontuação 
Unitária 

Pontuação
Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato sensu,com 
carga horária mínima de 360h, nas áreas de Direitos Humanos e/ou da Mulher 
e/ou Étnico-racial e/ou LGBT e/ou Pessoas Idosas e/ou Criança e Adolescente. 10 

20 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto sensu / 
MESTRADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou cursos de 
extensão, após a graduação, na área de Direitos Humanos e/ou da Mulher e/ou 
Étnico-racial e/ou LGBT e/ou da Pessoa Idosa e/ou da Criança e Adolescente. 
(cumulativo).   

20 

Carga horária de 15 a 60  horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, exercidas 
após o término da graduação, no setor público ou privado ou sociedade civil, na 
área de Direitos Humanos e/ou da Mulher e/ou Étnico-racial e/ou LGBT e/ou 
Pessoa Idosa e/ou Criança e Adolescente.   

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas aos Direitos 
Humanos. Só serão consideradas as experiências exercidas após o término da 
graduação.   

30 
De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL 100 
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PARA COORDENADOR DE ÁREA 

Indicadores Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

 
 

20 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos  ou 
extensão, após a graduação, nas áreas de Direito Penal e/ou Direitos 
Humanos e/ou Alternativas Penais. (cumulativo).   

20 

Carga horária de 15 a 60 horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, 
exercidas após o término da graduação, no setor público ou privado. 

  

30 De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada nas áreas de ações voltadas para  
Direito Penal e/ou Direitos Humanos e/ou Alternativas Penais. 
(cumulativa). Só serão consideradas as experiências exercidas após o 
término da graduação.   

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a  2anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL 100 
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PARA COORDENADOR JURÍDICO – PENAL  

Indicadores Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, após a graduação, nas áreas de Direito Penal. 

  

20 
Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou 
gerência, exercidas após o término da graduação, no setor público 
ou privado.   

30 De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada nas áreas de ações voltadas 
para jurídico-penal, ao atendimento de pessoas cumpridoras de 
penas e/ou medidas alternativas. Só serão consideradas as 
experiências exercidas após o término da graduação.   

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1dia 30 

TOTAL 100 
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PARA COORDENADOR PSICOSSOCIAL 

Indicadores Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária minima de 360h 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, após a graduação, nas áreas de Direito Penal e/ou Psicologia 
e/ou Serviços Sociais.   

20 

Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, 
exercidas após o término da graduação, no setor público ou privado. 

  

30 De 6 meses a 1ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas ao 
atendimento de pessoas cumpridoras de penas. Só serão consideradas 
as experiências exercidas após o término da graduação. 

  

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1dia 30 

TOTAL   100 
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PARA COORDENADOR EDUCACIONAL 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, após a graduação, nas áreas de pedagogia. 

  

20 
Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, 
exercidas após o término da graduação, no setor público ou privado. 

  

30 De 6 meses a 1ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

D e 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas para a 
integração social, ao atendimento de pessoas cumpridoras de penas 
e/ou medidas alternativas. Só serão consideradas as experiências 
exercidas após o término da graduação.   

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL 100 
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PARA COORDENADOR DE EMPREGABILIDADE 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, após a graduação, nas áreas de Direito Penal e/ou 
Psicologia e/ou Pedagogia e/ou Serviços Sociais e/ou Administração 
(cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou gerência, 
exercidas após o término da graduação, no setor público ou privado. 

  

30 
De 6 meses a 1 ano   

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 10 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  15 

Acima de 3 anos e 1 dia 20 

  30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas para 
a integração social, ao atendimento de pessoas cumpridoras de 
penas e/ou medidas alternativas. Só serão consideradas as 
experiências exercidas após o término da graduação.   

30 

De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

 

PARA COORDENADOR DE NÚCLEO  

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar, apenas, um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, após a graduação, na área jurídica.   

20 Carga horária de 15 a 60 horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na coordenação e/ou 
gerência, exercidas após o término da graduação, no setor público 
ou privado. 

  

30 De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

Experiência profissional comprovada na área de ações voltadas ao 
direito penal. Só serão consideradas as experiências exercidas 
após o término da graduação.   

30 
De 6 meses a 1 ano 10 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 15 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos  20 

Acima de 3 anos e 1 dia 30 

TOTAL 100 
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PARA ADVOGADO 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 360h. 10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar apenas um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, em Direitos Humanos (Étnico-racial e/ou LGBT e/ou 
Pessoa Idosa e/ou Mulher e/ou Criança e Adolescente) e/ou 
Execuções Penais e/ou Alternativas Penais. Só serão 
considerados válidos, os cursos realizados após o término da 
graduação (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na área de Direitos 
Humanos e/ou Direito Penal.Só serão consideradas as 
Experiências exercidas após o término da graduação, no setor 
público, privado e sociedade civil. 

  

60 

De 6 meses a 1 ano 30 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 40 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 50 

Acima de 3 anos e 1 dia 60 

TOTAL 100 
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PARA PSICÓLOGO 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
lato sensu, com carga horária minima de 360h. 

10 

 20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 

15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 

20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar apenas um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, Congressos 
ou extensão, nas áreas de Direitos Humanos, Integração social, 
e/ou Execuções Penais e/ou Alternativas Penais. Só serão 
considerados válidos, os cursos realizados Após o término da 
graduação (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 15 a 60 horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na área de Psicologia, 
Voltada aos Direitos Humanos, integração social, e/ou ao 
atendimento das pessoas cumpridoras de penas ou Alternativas 
penais. Só serão consideradas as experiências Exercidas após o 
término da graduação. 

  

60 

De 6 meses a 1 ano 30 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 40 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 50 

Acima de 3 anos e 1 dia 60 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

PARA PEDAGOGO 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária mínima de 360h. 

10 

20 Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / MESTRADO. 

15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização 
stricto sensu / DOUTORADO. 

20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar apenas um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou 
extensão, na área de atendimento das pessoas cumpridoras de penas 
e integração social. Só serão considerados válidos, os cursos 
realizados Após o término da graduação (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 15 a 60 horas 2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na área de Pedagogia, voltada 
aos Direitos Humanos, integração social, e/ou ao atendimento das 
pessoas cumpridoras de penas ou Alternativas penais. Só serão 
consideradas as experiências Exercidas após o término da 
graduação. 

  

60 

De 6 meses a 1 ano 30 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 40 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 50 

Acima de 3 anos e 1 dia 60 

TOTAL 100 
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PARA ASSISTENTE SOCIAL 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização lato 
sensu, com carga horária mínima de 360h, nas áreas de Direitos Humanos 
e/ou Execução Penal e/ou Alternativas Penais. 

10 

20 
Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / MESTRADO. 

15 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de especialização stricto 
sensu / DOUTORADO. 

20 

Os indicadores acima serão não acumulativos. O candidato deverá apresentar apenas um 
certificado. 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, congressos ou cursos 
de extensão, na área de Direitos Humanos, integração social, e/ou ao 
atendimento de pessoas cumpridoras de penas e/ou medidas alternativas. 
Só serão considerados válidos, os cursos realizados após o término da 
graduação (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 15 a 60 horas  2 

De 61 a 80 horas 4 

Acima de 81 horas 5 

Experiência profissional comprovada na área de Serviço Social, voltada 
aos Direitos Humanos, integração social, e/ou ao atendimento das 
pessoas cumpridoras de penas ou alternativas penais. Só serão 
consideradas as experiências exercidas após o término da graduação. 

 
 
 
 

60 

De 6 meses a 1 ano 30 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 40 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 50 

 Acima de 3 anos e 1 dia 60 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

PARA ASSESSOR JURÍDICO 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Experiência comprovada em serviço público ou 
privado na área de defesa do consumidor 

5 por cada 6 meses de trabalho 
comprovado 

30 

Cursos de capacitação na área de direito do 
consumidor, com carga horária entre 30 a 60 
horas/aula 

2 pontos por curso apresentado 10 

Cursos de capacitação na área de direito do 
consumidor,com carga horária de 61 a 100 
horas/aula 

3 pontos por curso apresentado 15 

Cursos de capacitação na área de direito do 
consumidor,com carga horária de 101 a 359 
horas/aula 

5 pontos por curso apresentado 10 

Cursos de especialização na área de direito do 
consumidor,com carga horária igual ou superior 
360 horas/aula, com certificado/declaração 
emitido por Instituição reconhecida pelo MEC. 

10 pontos por curso  10 

Mestrado Concluído na área jurídica,com 
certificado/declaração, emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC. 

12 pontos por curso 12 

Doutorado concluído na área jurídica,com 
certificado/declaração, emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC. 

13 pontos por curso 13 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR – NÍVEL MÉDIO 
 
 

PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Indicadores 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Cursos, oficinas, minicursos, jornadas, seminários, 
Congressos em áreas de Direitos Humanos, integração 
social, atendimento ao publico e outros correlatos à função 
de assistente administrativo (cumulativa). 

  

20 

Carga horária de 08 a 16 horas 5 

17 a 40 horas 10 

De 41 a 60 15 

Acima de 60 horas 20 

Cursos na área de informática. 05 pontos por 
cursos 

10 

         Carga horária a partir de 20 horas 

Experiência profissional comprovada na área de assistente 
administrativo, integração social e Direitos Humanos. Só 
Serão consideradas as experiências exercidas após o 
término da conclusão do ensino médio. 

  

70 
De 6 meses a 1 ano 30 

De 1 ano e 1 dia a 2 anos 40 

De 2 anos e 1 dia a 3 anos 50 

Acima de 3 anos e 1 dia 70 

TOTAL 100 

 

 

 

 


