
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – Edital n. 1/2022-SAD/SED/PROJOVEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – SAD/SED/PROJOVEM 

 

Nome do candidato e número de identidade: 

_____________________________________________________________________________ 

Selecione a função pretendida: 

(   ) Educador de Acolhimento às Crianças 

 

Item Descrição Pontuação 

máxima 

Quantidade Pontuação 

obtida 

1 Experiência profissional na área da função a 

que concorre, desempenhada em 

instituições públicas ou privadas 

(comprovada por meio de anotação na 

carteira de trabalho ou declaração do 

respectivo RH, sendo atribuído 1 (um) 

ponto para cada período de 6 (seis) meses 

completos). 

5,00   

2 Participação em cursos de capacitação ou 

em treinamentos na área da educação 

infantil e/ou anos iniciais, com carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas/aula, 

com data de realização a partir de 2018. 

3,00   

3 Participação em cursos de capacitação ou 

em treinamentos na área da educação 

infantil e/ou anos iniciais, com carga 

horária mínima de 20 (vinte) horas/aula, 

com data de realização a partir de 2018. 

2,00   

Total  10,00   

 

 

Campo Grande – MS, ___________/__________/ 2022 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do candidato 

 



 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – Edital n. 1/2022-SAD/SED/PROJOVEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – SAD/SED/PROJOVEM 

 

Nome do candidato e número de identidade: 

_____________________________________________________________________________ 

Selecione a função pretendida: 

(   ) Assistente Pedagógico de Núcleo 

(    ) Educador do Ensino Fundamental (Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental) – Língua 

Portuguesa 

(    ) Educador do Ensino Fundamental (Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental) – 

Matemática 

(    ) Educador do Ensino Fundamental (Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental) – 

Ciências da Natureza 

(    ) Educador do Ensino Fundamental (Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental) – 

Ciências Humanas 

(    ) Educador do Ensino Fundamental (Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental) – Língua 

Estrangeira (Inglês) 

(    ) Educador de Participação Cidadã – Assistente Social 

(    ) Educador de Qualificação Profissional – Engenheiro Civil 

 

Item Descrição Pontuação 

máxima 

Quantidade Pontuação 

obtida 

1 Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de Doutorado na área de 

Educação, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, ou certificado/ declaração de 

conclusão de curso de doutorado, desde que 

acompanhado dos respectivos histórico 

escolar e ata de defesa da tese. 

2,50   

2 Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de Mestrado na área de 

Educação, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, ou certificado/ declaração de 

conclusão de curso de mestrado, desde que 

acompanhado dos respectivos histórico 

escolar e ata de defesa da dissertação. 

2,00   

3 Certificado de conclusão de curso de pós-

graduação em Educação, em nível de 

Especialização lato sensu, com carga 

horária mínima de 360 (trezentas e 

1,50   



 
sessenta) horas/aula, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, ou declaração de 

conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização, desde que acompanhada do 

respectivo histórico escolar, desde que não 

constitua pré-requisito para a convocação 

na respectiva etapa, componente curricular 

e modalidade de ensino. 

4 Participação em curso de formação 

continuada relacionada ao Projovem 

Urbano, com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas/aula, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas/aula, com 

data de realização a partir de 2018. 

1,00   

5 Participação em cursos de capacitação ou 

em treinamentos na área da educação ou da 

função a qual concorre, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas/aula, com 

data de realização a partir de 2018. 

3,00   

Total  10,00   

 

 

 

Campo Grande – MS, ___________/__________/ 2022 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


