EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 05/2020
ANALISE DE CURRÍCULOS

CARGO: Agente Comunitário de Saúde – Micro Área 02
Nome do Inscrito

Pontuação:

LETICIA BASTOS DO ALTO

10

CARGO: Agente Comunitário de Saúde – Micro Área 06
Nome do Inscrito

Pontuação:

ANDREIA DILDA

10

CARGO: Auxiliar de Serviços de Obras
Nome do Inscrito

Pontuação:

NATALINO PAIM

127

VITELMO CONTE

0

CARGO: Merendeira - Servente
Nome do Inscrito

Pontuação:

ANALICE BERLATTO ANDREOLA

54

INES GRASIK

28

IVANEI MORO BOMBASSARO

112,9

MARI LOURDES MARIN BOMBASSARO

255

MARILENE ALVES MACIEL

32

RAQUEL APARECIDA CELSO

50

CARGO: Motorista
Nome do Inscrito

Pontuação:

CLEOMAR RAZADOR

15

HENRIQUE PIOVESANA

76

IGOR JOSE DINON

78

LUCIANO ALVES MAITO

23,6

MARCELO CAVALLERI

157
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CARGO: Operador de Máquinas
Nome do Inscrito

Pontuação:

LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO

52

MARCELO CAVALLERI

2,4

CARGO: Professor de Língua Portuguesa
Nome do Inscrito

Pontuação:

CLEIDES SALETE MARCHIORI FANTIN

42,2

CARGO: Técnico de Enfermagem
Nome do Inscrito

Pontuação:

NELSA MARIA CAVALLERI ECHER

91,8

Monte Belo do Sul, 23 de dezembro de 2020.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Comissão De Processo Seletivo Simplificado:

BRUNA PASQUALI

MATHEUS DENDENA

SÉFORA ESTER FRESCHI
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CARGO: Agente Comunitário De Saúde – Micro Área 02
CANDIDADO: Leticia Bastos Do Alto
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

10

02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação

15 (quinze) pontos

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

20 (vinte) pontos

– Stricto sensu

25 (vinte e cinco) pontos

07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

10

CARGO: Agente Comunitário De Saúde – Micro Área 06
CANDIDADO: Andreia Dilda
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

PONTUAÇÃO

– Stricto sensu

20 (vinte) pontos
25 (vinte e cinco) pontos
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07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

10

CARGO: Auxiliar de serviços de obras
CANDIDADO: Natalino Paim
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

127
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

127
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CARGO: Auxiliar de serviços de obras
CANDIDADO: Vitelmo Conte
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

0

CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Analice Berlatto Andreola
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos
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07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

39
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

54

CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Ines Grasik
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

13
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

28
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CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Ivanei Moro Bombassaro
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

0,9

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

107
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

112,9

CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Mari Lourdes Marin Bombassaro
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

23

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

Página 7 de 15

07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

-

232
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

255

CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Marilene Alves Maciel
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

32
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

32
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CARGO: Merendeira - Servente
CANDIDADO: Raquel Aparecida Celso
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

15

20 (vinte) pontos

20

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

0
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

50

CARGO: Motorista
CANDIDADO: Cleomar Razador
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

-

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-
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07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

15

CARGO: Motorista
CANDIDADO: Henrique Piovesana
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

07

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

64
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

76
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CARGO: Motorista
CANDIDADO: Igor Jose Dinon
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

05

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

68
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

78

CARGO: Motorista
CANDIDADO: Luciano Alves Maito
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

8,6

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-
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07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

23,6

CARGO: Motorista
CANDIDADO: Marcelo Cavalleri
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

06

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

151
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

157
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CARGO: Operador de máquinas
CANDIDADO: Luciano De Oliveira Barreto
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

07

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

30
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

52

CARGO: Operador de máquinas
CANDIDADO: Marcelo Cavalleri
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

2,4

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-
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07 – Doutorado

30 (trinta) pontos

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

-

0
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

2,4

CARGO: Professor de Língua Portuguesa
CANDIDADO: Cleides Salete Marchiori Fantin
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

22,2

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

20

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

42,2
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CARGO: Técnico de Enfermagem
CANDIDADO: Nelsa Maria Cavalleri Echer
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou
profissionalizante não exigido para exercício do
cargo, relacionado a área pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)
06 – Pós-graduação na área
(mestrado)

– Stricto sensu

07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo
pretendido, com período de prestação de
trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho
anotada ou quando não anotada, apresentar
juntamente declaração do empregador
comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área
pública, com declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de
curso comprovada (até o limite de 20
pontos)

1,8

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

90
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

91,8
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