
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 

ANEXO III – CRITERIOS DE PONTUAÇÃO 

 

- Professor Área 1:  

Nº Documentos  Valor 

1. Curso Normal e ou aproveitamento de Estudos 
(magistério) concluído. 

10 pontos 

2 Graduação com Licenciatura Plena para os Anos 

Iniciais e ou educação Infantil; 

20 pontos 

3. Cursando graduação na área especifica de atuação (02 
pontos por semestre concluído, no máximo 16 pontos); 

 

16 pontos 

4.  Experiência na área de atuação comprovada com 

certidão de tempo de serviço e/ou atestado da SMEC 

04 pontos para cada ano 

letivo* até o limite de 20 
pontos 

5. Curso de pós-graduação na área da educação 14 pontos 

6. Certificado de curso de atualização, na área de 

atuação, valendo um ponto a cada 20* horas ( no 
máximo de 20 pontos), valendo certificados dos 

últimos 05 anos. 

20 pontos 

 Total de pontos 100 pontos 

*Será considerado ano letivo o período de 10 meses. 

*Serão considerados certificados a partir de 20 horas. 

* As horas atividades deverão ser cumpridas na escola. 

 

 

- Professor Área 2: 

Nº Documentos Valor 

1. Graduação com Licenciatura Plena na área de atuação 25 pontos 

2. Cursando graduação na área de educação (02 pontos 

por semestre concluído, no máximo  16 pontos)  

16 pontos 

3. Experiência na área de atuação comprovada com 
certidão de tempo de serviço e/ou atestado da direção 

do estabelecimento de ensino; 

4 pontos para cada ano 
letivo*, até o limite de 20 

pontos 

3. Curso de pós-graduação na área de atuação 14 pontos 

4. Certificado de curso de atualização, na área de 
atuação, valendo um ponto a cada 20 horas*(no 

máximo de 25 pontos), valendo certificados dos 

últimos 5 anos; 

25 pontos 

 Total de pontos 100 pontos 

*Será considerado ano letivo o período de 10 meses. 

*Serão considerados certificados a partir de 20 horas.  
 

 



 

- Motorista 

N º Documentos Valor 

1.  Ensino Fundamental Incompleto 5  pontos 

2. Ensino Fundamental Completo 10  pontos 

3. Ensino Médio Incompleto 15 pontos 

4. Ensino Médio Completo 20 pontos 

5 Documento de Experiência no cargo em que ocupará. 

OBS: Cada mês trabalhado corresponde a um ponto, 

não podendo ultrapassar a 50 pontos 

50 pontos 

 Total de pontos 100 pontos 

 Para o cargo de motorista deverá ser apresentada a carteira de habilitação 

categoria “D” e curso para transporte escolar. 

 

 

 

Monitor 

N º Documentos Valor 

1.  Ensino Médio Completo 10  pontos 

2. Curso Normal e ou Aproveitamento de Estudos 

(magistério) concluído. 

30  pontos 

3. Cursando Graduação na área da Educação (05 pontos 

por semestre concluído, no máximo 40  pontos) 
 

40  pontos 

4. Certificado de curso de atualização, na área de 

atuação, valendo um ponto a cada 20* horas ( no 

máximo de 20 pontos), valendo certificados dos 
últimos 05 anos. 

20 pontos 

 Total de pontos 100 pontos 

 

*Serão considerados certificados a partir de 20horas 

*É vedado o acúmulo de cargos, conforme Art.37 Constituição Federal de 1988. 

 


