
Anexo VI - Critérios para Avaliação de Títulos 

 

Cargo: Especialista em Regulação de Aviação Civil 

 

Especialidades Títulos (Titulação Acadêmica + Experiência Profissional) 

Valor 

Unitário em 

Pontos 

Valor 

Máximo 

em Pontos 

 Titulação Acadêmica  

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em 

nível de doutorado nas áreas de Administração Pública, 

Análise de Projetos, Gestão Pública, Regulação, Políticas 

Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito 

Aeronáutico 

10 10 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em 

nível de doutorado na área de formação exigida como 

pré-requisito estabelecida no item 2 deste Edital 

8 8 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em 

nível de mestrado nas áreas de Administração Pública, 

Análise de Projetos, Gestão Pública, Regulação, Políticas 

Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito 

Aeronáutico 

8 8 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em 

nível de mestrado na área de formação exigida como pré-

requisito estabelecida no item 2 deste Edital 

6 6 

Todas 

Conclusão de curso de especialização, com carga horária 

mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, concluído 

após a graduação, nas áreas de Administração Pública, 

Análise de Projetos, Gestão Pública, Regulação, Políticas 

Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito 

Aeronáutico 

4 8 

Todas 

Conclusão de curso de especialização, com carga horária 

mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, concluído 

após a graduação, na área de formação exigida como pré-

requisito estabelecida no item 2 deste Edital (excetuando-

se os utilizados para fins de comprovação do pré-

requisito, caso exista) 

3 6 

 
Valor máximo de pontos para Titulação Acadêmica por 

cargo/especialidade 
 12 

    

 Experiência Profissional   

Qualquer área de formação (QQAE), Economia 

(ECOE), Estatística (ESTE), Geografia (GEOE), 

Pedagogia (PEDE), Psicologia (PSIE), Ciências 

Contábeis (CONE), Instrutor Inglês (IINE), 

Medicina (MEDE), Gestão de Aviação Civil 

(GACE) ou Aeroportos (PORE) 

Experiência profissional – dias de trabalho como 

profissional, em entidade pública ou privada, na área de 

formação exigida como pré-requisito estabelecida no item 

2 deste Edital (excetuando-se os utilizados para fins de 

comprovação do pré-requisito, caso exista) 

1 para cada 

180 dias 
18 

Engenharia Aeronáutica (AERE), Homologação 

(HOME), Aeronavegabilidade (NAVE), 

Engenharia Mecânica (MECE), Aviônico 

(VIOE), Engenharia Eletrônica (ETOE), 

Certificação (CERE), Engenharia de Produção 

(PROE) ou Engenharia Civil (CIVE) 

Experiência profissional – dias de trabalho como 

profissional, em entidade pública ou privada relacionada 

ao setor aeronáutico, na área de formação exigida como 

pré-requisito estabelecida no item 2 deste Edital 

(excetuando-se os utilizados para fins de comprovação do 

pré-requisito, caso exista) 

2 para cada 

180 dias 
18 

Engenharia Aeronáutica (AERE), Homologação 

(HOME), Aeronavegabilidade (NAVE), 

Engenharia Mecânica (MECE), Aviônico 

(VIOE), Engenharia Eletrônica (ETOE), 

Certificação (CERE), Engenharia de Produção 

(PROE) ou Engenharia Civil (CIVE) 

Experiência profissional – dias de trabalho como 

profissional, em entidade pública ou privada, na área de 

formação exigida como pré-requisito estabelecida no item 

2 deste Edital (excetuando-se os utilizados para fins de 

comprovação do pré-requisito, caso exista) 

1 para cada 

180 dias 
18 

Qualquer área de formação/Piloto (PILE) 

Experiência profissional em horas em comando de 

aeronaves com peso máximo de decolagem superior a 

11.000 (onze mil) kg e configuração para passageiros 

superior a 29 (vinte e nove) assentos (excetuando-se as 

utilizadas para fins de comprovação do pré-requisito) 

1 para cada 

250  
18 

 Valor máximo de pontos para Experiência Profissional  18 

 Valor máximo de pontos para Títulos  30 

 



Cargo: Analista Administrativo 

 

Especialidades Títulos (Titulação Acadêmica + Experiência Profissional) 

Valor 

Unitário em 

Pontos 

Valor 

Máximo 

em Pontos 

 Titulação Acadêmica  

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado nas 

áreas de Administração Pública, Análise de Projetos, Gestão Pública, 

Regulação, Políticas Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito 

Aeronáutico 

10 10 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado na 

área de formação exigida como pré-requisito estabelecida no item 2 deste 

Edital 

8 8 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado nas 

áreas de Administração Pública, Análise de Projetos, Gestão Pública, 

Regulação, Políticas Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito 

Aeronáutico 

8 8 

Todas 

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado na 

área de formação exigida como pré-requisito estabelecida no item 2 deste 

Edital 

6 6 

Todas 

Conclusão de curso de especialização, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, concluído após a graduação, nas áreas de 

Administração Pública, Análise de Projetos, Gestão Pública, Regulação, 

Políticas Públicas, Aviação Civil, Direito Público ou Direito Aeronáutico 

4 8 

Todas 

Conclusão de curso de especialização, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, concluído após a graduação, na área de formação 

exigida como pré-requisito estabelecida no item 2 deste Edital  

3 6 

 Valor máximo de pontos para Titulação Acadêmica por cargo/especialidade  12 

    

 Experiência Profissional   

Todas 

Experiência profissional – dias de trabalho como profissional, em entidade 

pública ou privada, na área de formação exigida como pré-requisito 

estabelecida no item 2 deste Edital 

1 para cada 

180 dias 
18 

 Valor máximo de pontos para Experiência Profissional  18 

 Valor máximo de pontos para Títulos  30 

 


