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Nº 11, quinta-feira, 16 de janeiro de 2014
ANEXO III

45

Valor máximo: 20 pontos
ITEM

3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-01 - Técnico de Laboratório/Anatomia - Campus São Carlos
TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
Funções técnicas e estágios específicos da área, objeto do cargo (conforme descrição resumida das atribuições do
cargo deste edital).
-A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas na área, será atribuído 1 (um) ponto por
mês. A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas na área, será atribuído 0,5 (meio)
ponto por mês.
-A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de estágio na área, será
atribuído 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por mês. A cada período
inferior a 12 (doze) meses de estágio na área, será atribuído 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por mês.
Funções técnicas e estágios nas áreas de necropsia, patologia, taxidermia e morfologia de vertebrados.
-A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas e/ou estágio nas áreas supracitadas, será.
atribuído 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por mês.
-A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas e/ou estágio nas áreas supracitadas, será
atribuído 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por mês

ISSN 1677-7069

VALOR MÁXIMO
60

Formação e atualização profissional
Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

PONTOS
30
50
20
100

ANEXO III
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-04 - Técnico de Laboratório/Biologia - Medicina - Campus São Carlos
TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
FORMAÇÃO ACADÊMICA (área de Ciências Biológicas ou Saúde, devidamente registrados nos órgãos compe- VALOR MÁXItentes)
MO
Graduação em andamento na área de Ciências Biológicas ou área de Saúde
15
Graduação concluída na área de Ciências Biológicas ou área de Saúde.
25

20

Valor máximo: 25 pontos

Valor máximo: 80 pontos
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

VALOR MÁXIMO
Cursos de atualização profissional e eventos da área objeto do cargo
15
A comprovação de participação em cursos de atualização (mínimo de 24 horas) na área objeto do concurso valerá 1 (um)
ponto por curso;
A comprovação de participação em eventos da área valerá 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por evento.
Cursos de atualização profissional e eventos das áreas de necropsia, patologia, taxidermia e morfologia de ver- 5
tebrados
A comprovação de participação em cursos de atualização (mínimo de 24 horas) nas áreas supracitadas valerá 0,5 (zero
vírgula cinco) ponto por curso;
A comprovação de participação em eventos nas áreas supracitadas valerá 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por
evento.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
Funções técnicas específicas na área do cargo (5 pontos por ano). Períodos inferiores a 12 meses será atribuído 0,25
(zero vírgula vinte e cinco) ponto por mês.
Outras funções na área de Ciências Biológicas ou Saúde, como estágios, etc. (2 pontos por ano). Períodos inferiores a
12 meses será atribuído 0,1 (zero vírgula um) ponto por mês.

VALOR MÁXIMO
40
10

Valor máximo: 50 pontos
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS

VALOR MÁXIMO
Comprovações de curso de atualização na área do cargo (mínimo de 8 horas/curso) valerão 5 (cinco) pontos por 15
curso
Comprovações de participação em eventos na área do cargo valerão 1,0 (um) ponto por evento
10

Valor máximo: 25 pontos

Valor máximo: 20 pontos

ITEM
ITEM
Experiência profissional na área do cargo
Atualização profissional
TOTAL

PONTOS
80
20
100

Formação acadêmica
Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

ANEXO III

ANEXOIII

3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-05 - Técnico de Laboratório/Industrial - Campus São Carlos

3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-02 - Técnico de Laboratório/Audiovisual - Campus São Carlos
TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas específicas e/ou estágio na área do cargo, conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será
atribuído 1 (um) ponto por mês.
A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas específicas e/ou estágio na área do cargo,
conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será atribuído 0,5 (meio) ponto por mês.

VALOR MÁXIMO
60
30

Valor máximo: 90 pontos
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
A cada comprovação de cursos de informática completos, serão atribuídos 2 (dois) pontos.

PONTOS
25
50
25
100

TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas de desenvolvimento e implementação de equipamentos mecânicos, será atribuído 1 (um) ponto por mês.
A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas de desenvolvimento e implementação de
equipamentos mecânicos, será atribuído 0,5 (meio) ponto por mês.
A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas de desenvolvimento e implementação de projetos eletrônicos, será atribuído 1 (um) ponto por mês.
A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas de desenvolvimento e implementação de
projetos eletrônicos, será atribuído 0,5 (meio) ponto por mês.
TOTAL

VALOR MÁXIMO
10

VALOR MÁXIMO
36
14
36
14
100

ANEXO III
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-06 - Técnico de Laboratório/Técnico de Plásticos - Campus São Carlos

Valor máximo: 10 pontos
ITEM
Experiência profissional na área do cargo
Atualização profissional
TOTAL

PONTOS
90
10
100

ANEXOIII
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-03 - Técnico de Laboratório/Biologia - Entomologia - Campus São Carlos
TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL (área de Ciências Biológicas, devidamente registrados nos órgãos
competentes)
Graduação em andamento na área de Ciências Biológicas
Graduação concluída na área de Ciências Biológicas.
Cursos de atualização profissional (mínimo de 24 horas) na área do cargo. 1 (um) ponto por curso.
Cursos de atualização profissional (mínimo de 24 horas) nas áreas de entomologia básica e aplicada. 1 (um) ponto por
curso.

VALOR MÁXIMO
10
20
5
5

Participação em eventos nas áreas de entomologia básica e aplicada. 1,0 (um) ponto por evento.
Comprovações de curso de atualização na área do cargo (mínimo de 8 horas/curso). 5 (cinco) pontos por curso.
Comprovações de participação em eventos na área do cargo valerão 1,0 (um) ponto por evento.

30

Valor máximo: 90 pontos
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Cursos de Atualização Profissional na área do cargo (cursos com o mínimo de 8 horas valerão 1 ponto por

VALOR MÁXIMO
25
25

VALOR MÁXIMO
5
10
5

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014011600045

VAMÁXI10

curso)

Valor máximo: 10 pontos
ITEM
Experiência profissional na área do cargo
Atualização profissional
TOTAL

Valor máximo: 50 pontos
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS

VALOR MÁXIMO
60

LOR
MO

Valor máximo: 30 pontos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
Funções técnicas e estágios específicos da área do cargo, conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital
(5 pontos por ano). Períodos inferiores a 12 meses será atribuído 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por mês.
Funções técnicas e estágios nas áreas de entomologia básica e aplicada (2 pontos por ano). Períodos inferiores a 12
meses será atribuído 0,1 (zero vírgula um) ponto por mês.

TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas específicas e/ou estágio na área do cargo, conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será
atribuído 1 (um) ponto por mês..
A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas específicas e/ou estágio na área do cargo,
conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será atribuído 0,5 (meio) ponto por mês.

PONTOS
90
10
100

ANEXO III
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-07 - Técnico em Artes Gráficas - Campus São Carlos
TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
A cada período igual ou superior a 12 (doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) de realização de funções
técnicas específicas da área do cargo, conforme a Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será atribuído 1 (um)
ponto por mês.
A cada período inferior a 12 (doze) meses de realização de funções técnicas específicas da área do cargo, conforme a
Descrição Resumida das Atribuições deste edital, será atribuído 0,5 (meio) ponto por mês.

VALOR MÁXIMO
60
30

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

