
                                                                  

                                                                                                                                       

Anexo VI

Critérios de Pontuação para Análise do Curriculum Vitae 

 Edital de Processo Seletivo Simplificado nº006/2012

GESTOR DE ENGENHARIA

1- DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Data nascimento: / / CPF: . . - Telefone:

E-mail: 

Area : 

2 - FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida

 DOUTORADO NA ÁREA ESPECÍFICA (máximo 01 certificado) 6
1 - 

MESTRADO NA ÁREA ESPECÍFICA (máximo 01 certificado) 5

1 - 

ESPECIALIZAÇÃO (  mínimo  de  360   horas-aula)  (máximo  02 

certificados) 
8

1 - 

2 - 

GRADUAÇÃO  DE  NÍVEL  SUPERIOR (na  área  para  a  qual 

concorre) (máximo 01 certificado)
3

1 - 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO - (2,0 PONTOS) Cursos na área para a 

qual concorre, com no mínimo 40 horas-aula,  realizados nos últimos 

03 anos (máximo 04 certificados)

8

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

SUBTOTAL



                                                                  

                                                                                                                                       

3- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL( números de meses contados e trabalhados 

em empresas nos últimos 05 anos) cada mês multiplicado por 0.6667 – INFORME 

APENAS O NOME DA EMPRESA O O NÚMERO DE MESES NA COLUNA DE 

PONTUAÇÃO  MÁXIMA.  A  COMISSÃO  CALCULARÁ  A  PONTUAÇÃO 

OBTIDA.

Pontuação
 Máxima 

Pontuação 

Obtida

EMPRESA INICIO DO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

MESES 40

1 - / / / /

2 - / / / /

3 - / / / /

4 - / / / /

5 - / / / /

6 -  / / / /

7 - / / / /

8 - / / / /

9 - / / / /

10- / / / /

11- / / / /

12- / / / /

13- / / / /

14- / / / /

15- / / / /

SUBTOTAL

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

• OBS: TODOS OS DADOS INFORMADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS, DE ACORDO 
COM  A  DOCUMENTAÇÃO  CONSTANTE  DO  EDITAL.   O  CANDIDATO  QUE  NÃO 
COMPROVAR AS INFORMAÇÕES SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.

• O PREENCHIMENTO SÓ É POSSIVEL NOS CAMPOS DISPONIVEIS PARA DIGITAÇÃO.

Avaliador:___________________________________________________________________

CONFERENTE:_________________________________________________________________


	Caixa de texto 10: 
	Caixa de texto 25: 
	Caixa de texto 26: 
	Caixa de texto 27: 
	Caixa de texto 29: 
	Caixa de texto 12: 
	113: 
	Caixa de texto 14: 
	Caixa de texto 16: 
	Caixa de texto 28: 
	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 2: 
	Caixa de texto 3: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	126: 
	05: 
	123: 
	05_2: 
	05_3: 
	05_4: 
	05_5: 
	05_6: 
	05_7: 
	05_8: 
	05_9: 
	05_10: 
	Caixa de texto 4: 
	Caixa de texto 2_2: 
	Caixa de texto 3_2: 
	Caixa de texto 33: 
	05_11: 
	Caixa de texto 2_3: 
	Caixa de texto 3_3: 
	Caixa de texto 2_4: 
	Caixa de texto 3_4: 
	Caixa de texto 2_5: 
	Caixa de texto 3_5: 
	Caixa de texto 2_6: 
	Caixa de texto 3_6: 
	Caixa de texto 2_7: 
	Caixa de texto 3_7: 
	Caixa de texto 2_8: 
	Caixa de texto 3_8: 
	Caixa de texto 2_9: 
	Caixa de texto 3_9: 
	Caixa de texto 2_10: 
	Caixa de texto 3_10: 
	Caixa de texto 2_11: 
	Caixa de texto 3_11: 
	Caixa de texto 2_12: 
	Caixa de texto 3_12: 
	Caixa de texto 2_13: 
	Caixa de texto 3_13: 
	Caixa de texto 2_14: 
	Caixa de texto 3_14: 
	Caixa de texto 2_15: 
	Caixa de texto 3_15: 
	Caixa de texto 2_16: 
	Caixa de texto 3_16: 
	Caixa de texto 2_17: 
	Caixa de texto 3_17: 
	Caixa de texto 2_18: 
	Caixa de texto 3_18: 
	Caixa de texto 2_19: 
	Caixa de texto 3_19: 
	Caixa de texto 2_20: 
	Caixa de texto 3_20: 
	Caixa de texto 2_21: 
	Caixa de texto 3_21: 
	Caixa de texto 2_22: 
	Caixa de texto 3_22: 
	Caixa de texto 2_23: 
	Caixa de texto 3_23: 
	Caixa de texto 2_24: 
	Caixa de texto 3_24: 
	Caixa de texto 2_25: 
	Caixa de texto 3_25: 
	Caixa de texto 2_26: 
	Caixa de texto 3_26: 
	Caixa de texto 2_27: 
	Caixa de texto 3_27: 
	Caixa de texto 2_28: 
	Caixa de texto 3_28: 
	Caixa de texto 2_29: 
	Caixa de texto 3_29: 
	Caixa de texto 2_30: 
	Caixa de texto 3_30: 
	Caixa de texto 2_31: 
	Caixa de texto 3_31: 
	05_12: 
	05_13: 
	05_14: 
	05_15: 
	05_16: 
	05_17: 
	05_18: 
	05_19: 
	05_20: 
	05_21: 
	05_22: 
	05_23: 
	Caixa de texto 33_2: 
	Caixa de texto 33_3: 
	Caixa de texto 33_4: 
	Caixa de texto 33_5: 
	Caixa de texto 33_6: 
	Caixa de texto 33_7: 
	Caixa de texto 33_8: 
	Caixa de texto 33_9: 
	Caixa de texto 33_10: 
	Caixa de texto 33_11: 
	Caixa de texto 33_12: 
	Caixa de texto 33_13: 
	Caixa de texto 33_14: 
	Caixa de texto 33_15: 
	Caixa de texto 33_16: 
	Caixa de texto 33_17: 
	Caixa de texto 33_18: 
	Caixa de texto 33_19: 
	Caixa de texto 33_20: 
	Caixa de texto 33_21: 
	Caixa de texto 33_22: 
	Caixa de texto 33_23: 
	Caixa de texto 33_24: 
	Caixa de texto 33_25: 
	Caixa de texto 33_26: 
	Caixa de texto 33_27: 
	Caixa de texto 33_28: 
	Caixa de texto 33_29: 
	Caixa de texto 33_30: 
	Caixa de texto 33_31: 
	Caixa de texto 33_32: 
	05_24: 
	05_25: 
	Caixa de texto 4_2: 
	Caixa de texto 4_3: 
	Caixa de texto 4_4: 
	Caixa de texto 4_5: 
	Caixa de texto 4_6: 
	Caixa de texto 4_7: 
	Caixa de texto 4_8: 
	Caixa de texto 4_9: 
	Caixa de texto 4_10: 
	Caixa de texto 4_11: 
	Caixa de texto 4_12: 
	Caixa de texto 4_13: 
	Caixa de texto 4_14: 
	Caixa de texto 4_15: 
	Caixa de texto 4_16: 
	Caixa de texto 4_17: 
	Caixa de texto 4_18: 
	Caixa de texto 4_19: 
	Caixa de texto 4_20: 
	Caixa de texto 4_21: 
	Caixa de texto 4_22: 
	Caixa de texto 4_23: 
	Caixa de texto 4_24: 
	Caixa de texto 4_25: 
	Caixa de texto 4_26: 
	Caixa de texto 4_27: 
	Caixa de texto 4_28: 
	Caixa de texto 4_29: 
	Caixa de texto 4_30: 
	Caixa de texto 4_31: 


