
 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA -

BOLSISTAS PARA ATUAR NA 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

TRABALHO SOCIAL – PTS DO 

EMPREENDIMENTO NOVO TEMPO I, 

NOVO TEMPO II E NOVO TEMPO III  

 

O MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, por meio da Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida, no uso de suas atribuições legais, torna 

público edital que estabelece normas para seleção de bolsistas para atuar na 

execução do PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DO 

EMPREENDIMENTO NOVO TEMPO I, NOVO TEMPO II E NOVO TEMPO III, 

em observância dos seguintes procedimentos: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Edital visa selecionar candidatos, bolsistas – para atuar na 

execução do PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DO 

EMPREENDIMENTO NOVO TEMPO I, NOVO TEMPO II E NOVO TEMPO III. 

1.2. A contratação será por um período de 12 (doze) meses, podendo haver 

prorrogação do período, a depender das necessidades da Secretaria de 

Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilida.   

1.3. A Seleção Pública Simplificada de bolsistas, realizada pelo Poder Executivo 

Municipal, por meio da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e 

Acessibilida, será regida por este Edital, seus anexos, eventuais retificações, 

bem como comunicados, avisos complementares e instruções específicas. 

1.4. O presente Edital será publicado no website oficial da Prefeitura Municipal 

de Iguatu/CE (www.iguatu.ce.gov.br), assim como, nas redes sociais e em outros 

canais de comunicação, dando ampla publicidade ao certame. 

1.5. As demais publicações referentes a este processo seletivo poderão ser 

acompanhadas por meio do website www.iguatu.ce.gov.br, sendo de inteira e 

exclusiva responsabilidade do candidato e demais interessados, acompanhar 

em tempo hábil todos os atos posteriores, tais como: retificações, comunicados, 

avisos, convocações, editais, dentre outras pertinentes. 
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2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. Ser brasileiro/a nato/a ou naturalizado/a; 

2.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.3. Preencher os requisitos concernentes à descrição do perfil dos cargos; 

2.4. A Inscrição do candidato estará atrelada aos critérios de requisitos de 

qualificação. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida, localizada na Avenida Perimetral, 1066, 

Bairro, Centro, no período de 13 a 15 de julho de 2022, no horário de 8h00min 

às 12h00min e 14h00min às 17h00min.   

3.2. As pessoas com deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas 

que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37, da Constituição Federal, é 

assegurado o direito de inscrição na presente Seleção, desde que a deficiência 

seja compatível com as atribuições do cargo, e que o candidato apresente Laudo 

Médico com validade dentro dos últimos 3 (três) meses, com código de 

Classificação Internacional de Doença – CID. 

3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no 

Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, particularmente em seu artigo 40, 

participarão da Seleção Pública em igualdade de condições com os demais 

candidatos. 

3.4. A Inscrição do candidato estará atrelada ao conhecimento e expressa 

aceitação do disposto neste Edital. 

 

3.5  No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar: 

 

3.5.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo III); 

3.5.2. Curriculum Vitae padronizado (Anexo IV – Nível Superior, Anexo VII – 

Nível Médio) , devidamente acompanhado de documentos comprobatórios; 

3.5.3. Cópias legíveis dos seguintes documentos: Registro Geral (RG), CPF, 

Certidão de Quitação Eleitoral e comprovante de residência; 

3.5.4. Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (para os cargos de 

nível médio); 

3.5.5. Cópia do Diploma de Graduação (para os cargos de nível superior); 

3.5.6. Apresentar os documentos originais para conferência; 

3.5.7. As pessoas com deficiência, além dos documentos anteriormente citados, 

deverão apresentar Laudo Médico, emitido nos últimos 3 (três) meses, com  

código de Classificação Internacional de Doença – CID; 
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3.6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, ficando sob responsabilidade da comissão o 

direito de excluí-lo da seleção, caso comprove a não veracidade dos dados 

apresentados. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. As etapas do certame serão realizadas pela Comissão Especial de 

Avaliação do Processo Seletivo Simplificado para Bolsistas, constituída para tal 

fim. 

4.2. Os candidatos  inscritos serão avaliados por meio da análise de “curriculum 

vitae” e de entrevista com o objetivo de verificar as habilidades necessárias ao 

exercício das atribuições descritas no Anexo I deste Edital. 

4.3. A análise curricular observará os critérios de avaliação de acordo com as 

especificações e  pontuações estabelecidas neste Edital (Anexo  V – Nível 

Superior, Anexo VIII – Nível Médio). 

4.4. A entrevista individual será realizada nos com os candidatos que obtiverem 

pontuação mínima de 50%, sem nenhuma pendência na documentação exigida. 

4.5. A listagem dos candidatos aptos a participarem da entrevista será divulgada 

no site oficial da Prefeitura Municipal de Iguatu/CE no dia 19 de julho de 2022, 

contendo local, data e horário.  

4.6. As entrevistas serão realizadas nos dias 21 e 22 de julho de 2022. 

4.7. O não comparecimento para entrevista individual na data, horário e local 

definidos eliminará, automaticamente, o candidato do processo seletivo. 

 

5. DAS VAGAS 

5.1. As vagas disponibilizadas no presente certame estão especificadas a seguir,  

PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA VAGAS REMUNERAÇÃO 

Nível médio 40 horas semanais 03 R$ 1.212,00 

Assistente Social 30 horas semanais 03 R$ 2.393,50 

 

5.2. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação final dos 

candidatos habilitados. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1. Em caso de empate na classificação final, dar-se-á preferência, 

sucessivamente, ao candidato que: 

6.1.1. Comprova maior idade; 

6.1.2. Obtiver maior pontuação na entrevista; 

6.1.3. Maior experiência comprovada na área especifica a qual pleiteia a vaga. 

 

7.  DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. A Classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da 

nota final do Processo Seletivo. 

7.2. A homologação do processo seletivo far-se-á por Ato da Secretaria de 

Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilida, com base no relatório 

elaborado por meio da Comissão Especial do Processo Seletivo, com relação 

dos candidatos por cargo, em ordem decrescente de classificação conforme 

pontuação. 

7.3. O resultado final, devidamente homologado, será divulgado através de  

Portaria, no site oficial da Prefeitura Municipal de Iguatu/CE dia 28 de julho de 

2022.  

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Caberá interposição de recurso administrativo: 

8.1.1. Do indeferimento de inscrição; 

8.1.2. Do resultado final da Seleção. 

8.2. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser enviados para o e-

mail: trabalhosocial.shd@iguatu.ce.gov.br um dia após o resultado públicado, e 

será colocado respostas até às 00:00 da presente data. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Os candidatos selecionados através deste Edital serão lotados no âmbito da 

Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilida para atuar na 

execução do PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DO 

EMPREENDIMENTO NOVO TEMPO I, NOVO TEMPO II E NOVO TEMPO III. 

9.2. Os candidatos selecionados serão convocados para contratação temporária 

à medida das necessidades da administração, obedecendo rigorosamente à 

ordem de classificação. 

9.3. Para a contratação, exigir-se-á do candidato não ter vínculo empregatício 

com o serviço público.  

9.4. O candidato que por razões particulares, desistir de ocupar o cargo que lhe 
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for destinado, de acordo com a sua classificação, registrará a sua desistência 

em documento especifico no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sendo 

convocado o seguinte. 

9.5. O candidato aprovado ao cargo de nível superior, Assistente Social deverá 

 

apresentar no ato da contratação a comprovação de inscrição junto ao Conselho 

Regional de Serviço Social. 

9.6. Os candidatos aprovados que não comparecerem nos prazos especificados 

para contratação serão automaticamente eliminados. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O resultado final será divulgado através da listagem publicada no site oficial 

da prefeitura Municipal de Iguatu/CE. 

10.2. O acompanhamento das publicações será de responsabilidade exclusiva 

do candidato. 

10.3. Não serão disponibilizadas informações por telefone dos resultados da 

seleção. 

10.4.  A aprovação no certame não institui para o candidato, direito à nomeação. 

10.5. Os casos omissos e duvidosos  referentes ao processo da Seleção serão  

resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado. 

10.6. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Iguatu/CE, 12 de julho de 2022 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Marcos Ageu Medeiros Soares 
         Secretária de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilidade  
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  DOS CARGOS 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÕES EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Nível Médio  

Apoio ao profissional de nível superior na execução das 
ações do trabalho social: 
Ações de  mobilização; 
Atividades socieducativas, sendo individual e/ou 
coletivas; 
Visitas domicialiar  juntamente com o técnico de nível 
superior às famílias;  
Organização dos documentos para arquivos;  
Dentre outras atibuições que sejam necessarias no 
percurso da execução de acordo com o planejamento 
metodológico das atividades a serem realizadas.  

 

Trabalho social com familias;  
Ações socioeducativas - 
orientações reflexivas e 
socialização de informações 
realizadas por meio de 
abordagens individuais e coletivas 
aplicadas a programas de 
habitação de interesse social. 

Nível Superior  

Realizar o trabalho social com as famílias;  
Realizar o trabalho de orientações reflexivas e 
socialização de informações através de abordagens 
individuais e coletivas;  
Garantir condições para o exercício da participação 
comunitária e para a elevação da qualidade de vida das 
famílias beneficiárias se expressar e se desenvolver 
através de um conjunto de intervenções técnicas 
específicas que buscam “fomentar e valorizar as 
potencialidades” dos grupos sociais atendidos;  
Ações para fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários;  
Viabilizar a participação dos beneficiários nos processos 
de decisão, na implantação e manutenção dos bens e 
serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à 
realidade local, bem como, promover a gestão 
participativa, que garanta a sustentabilidade do 
empreendimento; 
Mobilização, organização e fortalecimento social que 
promove a autonomia e o protagonismo social, fortalecer 
a constituição e a formalização de novas representações 
e novos canais de participação e controle social; 
Ações informativas; 
Articulação de Parceirias interinstitucionais;  
Contribuir para o desenvolvimento pessoal, social e 
econômico; 
Monitoramento e acompanhamento;  
Realizar atendimento à população;  
Relatório Mensal para indicar metas e objetivos 
alcançados; 
Gestão e capacitação: associação de moradores e comitê 
gestor.  
 

Trabalho social na habitação e/ou 
programas e projetos 
habitacionais.  
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ANEXO II – DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

 

(Campo destinado ao técnico responsável pelo recebimento dos documentos) 

 

 

(    ) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO III); 

(    ) Curriculum Vitae padronizado (Anexo IV – Nível Superior, Anexo VII – Nível 

Médio), acompanhado de documentos comprobatórios; 

(    ) Cópia legíveis de RG, CPF e Comprovante de Residência; 

(    ) Certidão de Quitação Eleitoral; 

(    ) Cópia do Certificado de conclusão do Ensino médio (somente para cargos 

de nível médio); 

(    ) Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração acompanhada do Histórico 

Educacional (somente para cargos de nível superior); 

(    ) Laudo Médico, atestando a deficiência e o grau ou nível, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

– CID (somente para pessoa com deficiência). 

 

 

 
Iguatu/CE, ______de______________________  de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo recebimento da inscrição 
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

 

 

CARGO:   
 

 

 

 

 

 

 

Iguatu/CE, ______de______________________  de 2022. 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinaturado/a Candidato/a 

 

NOME:      

NOME SOCIAL:                                                         

DATA DE NASCIMENTO:      /    /     CPF:_____________________          

RG: ________________________ORG. EXP: _____________________UF: ______ 

PIS/ PASEP:   TÍTULO DE ELEITOR:  

ZONA:  SEÇÃO:    

ENDEREÇO:       

BAIRRO/ COMPLEMENTO:      

CEP:  MUNICÍPIO:    

TELEFONE: (      )     CELULAR:  (       )   

E - MAIL:       

PESSOA COM DEFICIÊNCIA:   (    ) SIM    (   ) NÃO 
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ANEXO IV– CURRICULUM VITAE  PADRONIZADO – NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 
Eu, ____________________________________________________________, 

candidato/a ao cargo de __________________________________________, 

declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das 

informações, e que os títulos, declarações e documentos a seguir relacionados 

são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados mediante cópias 

em anexo, numeradas e ordenadas, com total de _________ folhas, que 

compõem este Currículo Padronizado, para fins de atribuição de pontos através 

da análise curricular pela Comissão  examinadora, com vistas à atribuição da 

nota. 

 

1. Curso de  Pós-Graduação, com carga horaria mínima de 360h, limitando a 1 

(um) curso – equivalendo a 10 (dez) pontos. 

 

NOME DO CURSO 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 

 

2. Curso de Capacitação – Trabalho Social em Programas de Habitação de 

Interesse Social, com carga horária mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos 

- sendo 2,5 pontos para cada um. (Período de realização do curso sendo 

antecendente a data de lançamento do edital).  

 

NOME DO CURSO 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 
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3. Curso de Capacitação na Área da Política de Habitação , com carga horária 

mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos, sendo 5 (cinco) pontos para cada 

um. (Período de realização do curso sendo antecendente a data de lançamento 

do edital). 

 

NOME DO CURSO 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

4. Curso de Informática Básica ou Avançada, com carga horária mínima de 

30h, limitando a 1 (um) curso – equivalendo a 05 (cinco) pontos. (Período de 

realização do curso sendo antecendente a data de lançamento do edital). 

 

NOME DO CURSO 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 
 

5. Experiência de trabalho na área especifica que pleiteia a vaga - Trabalho 

Social na Habitação e/ou Programas e Projetos Habitacionais., limitando -se 5 

(cinco) anos, contabilizando 05 (cinco) pontos para cada ano. 

 

NOME DO CURSO 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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6. Participação em Conferências (Local ou Regional), limitando  5 (cinco) 

participações, sendo 01 (um) ponto por evento. 

 

CONFERÊNCIAS 
PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado à  

Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 
 

 

 

Iguatu/CE, ______de______________________  de 2022. 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 
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ANEXO V – PONTUAÇÃO DE TÍTULOS – NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 
 

PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA MÍNIMO MÁXIMO 

 
0 40 

 
 

PONTUÇÃO MÁXIMA 100,0 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Curso de  Pós-Graduação, com carga horaria mínima de 360h, 

limitando a 1 (um) curso – equivalendo a 10 (dez) pontos. 
10 

Curso de Capacitação – Trabalho Social em Programas de 

Habitação de Interesse Social , com carga horária mínima de 30h, 

limitando a 2 (dois) cursos - sendo 2,5 pontos para cada um. (Período 

de realização do curso sendo antecendente a data de lançamento do 

edital). 

05 

Curso de Capacitação na Área da Política de Habitação , com 

carga horária mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos, sendo 5 

(cinco) pontos para cada um. (Período de realização do curso sendo 

antecendente a data de lançamento do edital). 

10 

Curso de Informática Básica ou Avançada, com carga horária 

mínima de 30h, limitando a 1 (um) curso – equivalendo a 05 (cinco) 

pontos. (Período de realização do curso sendo antecendente a data 

de lançamento do edital). 

05 

Experiência de trabalho na área especifica que pleiteia a vaga - 

Trabalho Social na Habitação e/ou Programas e Projetos 

Habitacionais., limitando -se 5 (cinco) anos, contabilizando 05 (cinco) 

pontos para cada ano. 

25 

Participação em Conferências (Local ou Regional), limitando  5 

(cinco) participações, sendo 01 (um) ponto por evento. 

 

5 

TOTAL DE PONTOS 60 
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ANEXO VI – CONSOLIDADO DE PONTUAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR 

(DESTINADO SOMENTE À COMISSÃO) 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JUNHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

 

 

Nome do/a Candidato/a: 

 
 

 

 

 

 

1. Total de Pontos do Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

2. Total de Pontos da Entrevista 

 

 

 

 

 

3. Resultado Final (1 + 2) 

 

 

 

 

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO: 
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ANEXO VII – CURRICULUM VITAE PADRONIZADO – NÍVEL MÉDIO  

EDITAL N° 001, DE 12 DE JUNHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

Eu, ___________________________________________________________, 

candidato/a ao cargo de __________________________________________, 

declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das 

informações, e que os títulos, declarações e documentos a seguir relacionados 

são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados mediante cópias 

em anexo, numeradas e ordenadas, com total de ________________ folhas, 

que compõem este Currículo Padronizado, para fins de atribuição de pontos 

através da análise curricular pela Comissão examinadora, com vistas à 

atribuição da nota. 

 

1. Curso de Capacitação – Trabalho Social com familias , com carga horária 

mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos - sendo 5 (cinco) pontos para cada 

um. (Período de realização do curso sendo antecendente a data de lançamento 

do edital). 

NOME DO CURSO 

PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado 

à Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

2. Curso de Capacitação na área especifica que pleiteia a vaga – trabalho 

social de mobilização, ações socieducativas - com carga horária mínima de 30h, 

limitando a 2 (dois) cursos, sendo 5 (cinco) pontos para cada um. (Período de 

realização do curso sendo antecendente a data de lançamento do edital). 

 

NOME DO CURSO 

PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado 

à Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 
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3. Curso de Informática Básica ou Avançada, com carga horária mínima de 30h, 

limitando a 1 (um) curso – equivalendo a 05 (cinco) pontos. (Período de realização 

do curso sendo antecendente a data de lançamento do edital). 

 

NOME DO CURSO 

PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado 

à Comissão) 

 

1. 

 

 

4. Experiência de trabalho na área especifica que pleiteia a vaga, limitando 

em 5 (cinco) anos, contabilizando 05 (cinco) pontos para cada ano. 

 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 

PONTUAÇÃO 

(Espaço destinada 

à Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

5. Participação em Conferências (Local ou Regional), limitando a 5 (cinco) 

participações, sendo 02 (dois) pontos por evento. 

 

CONFERÊNCIAS 

PONTUAÇÃO 

(Espaço destinado 

à Comissão) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

Iguatu/CE, ______de______________________  de 2022. 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinaturado/a Candidato/a 
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ANEXO VIII – PONTUAÇÃO DE TÍTULOS – NÍVEL MÉDIO 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

  

 
 

PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA MÍNIMO MÁXIMO 

 
0 40 

 
 

PONTUÇÃO MÁXIMA 100,0 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Curso de Capacitação – Trabalho Social com familias , com carga 

horária mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos - sendo 5 (cinco) 

pontos para cada um. (Período de realização do curso sendo 

antecendente a data de lançamento do edital). 

10 

Curso de Capacitação na área especifica que pleiteia a vaga – 

trabalho social de mobilização, ações socieducativas - com carga 

horária mínima de 30h, limitando a 2 (dois) cursos, sendo 5 (cinco) 

pontos para cada um. (Período de realização do curso sendo 

antecendente a data de lançamento do edital). 

10 

Curso de Informática Básica ou Avançada, com carga horária mínima 

de 30h, limitando a 1 (um) curso – equivalendo a 05 (cinco) pontos. 

(Período de realização do curso sendo antecendente a data de 

lançamento do edital). 

05 

Experiência de trabalho na área especifica que pleiteia a vaga, 

limitando em 5 (cinco) anos, contabilizando 05 (cinco) pontos para 

cada ano. 

25 

Participação em Conferências (Local ou Regional), limitando a 5 

(cinco) participações, sendo 02 (dois) pontos por evento. 10 

TOTAL DE PONTOS 60 
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ANEXO IX – CONSOLIDADO DE PONTUAÇÃO – NÍVEL MÉDIO 

(DESTINADO SOMENTE À COMISSÃO) 

EDITAL N° 001, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Acessibilida 

 

 

 

Nomedo/a Candidato/a: 

 
 

 

 

 

 

1. Total de Pontos do Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

2. Total de Pontos da Entrevista 

 

 

 

 

 

3. Resultado Final (1 + 2) 

 

 

 

 

ASSINATURA DA COMISSÃO: 
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