
 

 

ANEXO 5 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE HABILITAÇÃO DE CURRÍCULO 

  ___________________ , 

candidato (a) ao cargo de  , reconhece que é de sua 

exclusiva responsabilidade o teor das informações apresentadas e que os títulos, declarações e documentos a 

seguir relacionados são verdadeiros e válidos na forma da lei, para fins de atribuição de pontos pela banca 

examinadora. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA   
  

HABILITAÇÃO DE CURRÍCULO 

TITULAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

VALOR 

ESTIMADO* 

VALOR 

OBTIDO** 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de doutorado ou certificado/declaração de 

conclusão de doutorado na área de educação, 

acompanhado do  histórico do curso, na área de 

educação. 

  

  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de mestrado ou certificado/declaração de 

conclusão de mestrado na área de educação, 

acompanhado do histórico escolar. 

  

  

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de curso de especialização em nível de pós-

graduação lato sensu ou certificado/declaração 

curso de especialização, acompanhado de 

histórico escolar, com carga horária mínima de 

360 horas/aula, na área de educação. 

  

  

Curso na área de educação com carga horária 

mínima de 120h/a, sendo 1,0 para cada certificado, 

limitados a dez cursos. 

  

  

Participação regular em atividades de grupos de 
pesquisa/estudo/leitura ligados a projetos de 

pesquisa na área da educação, sendo 0,25 por 

semestre. 

  

  

 

Publicação de livro (ISBN) ou capítulo de livro 
na área da educação, sendo 0,5 para cada 

publicação, limitadas a duas. 

  

  

Apresentação de comunicação oral ou painel em 
evento científico da área da educação, sendo 0,25 

para cada apresentação, limitadas a quatro. 

  

  



 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

VALOR 

ESTIMADO* 

VALOR 

OBTIDO** 

Tempo de experiência como formador (2,0) 
para cada ano, limitada a três anos de 
experiência). 

  

  

Tempo de experiência como professor dos anos 

iniciais, finais do ensino fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos desta Rede (1,0 

para cada ano, limitado a três anos de 

experiência). 

    

Tempo de experiência como coordenador 

pedagógico do ensino fundamental desta Rede 

(1,5) para cada ano, limitado a dois anos de 

experiência). 

  
  

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
 

 
  

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 
 

 
  

 

 
* Campo a ser preenchido pelo candidato (colocar “00” quando não houver pontuação). 

** Campo de preenchimento exclusivo da Banca. 

 


