
 
 
 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  INSCRIÇÃO:______________________ 

NOME: _______________________________________________________________________ 

Data da entrega: _______/_________/______________          Nº de Páginas: _____________ 

 

_____________________________________      _____________________________________  
Assinatura Candidato       Assinatura Recebedor 
 
 

 

CÓDIGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO/ 

SEMESTRE 

QUANTIDADE 

MÁXIMA TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

QUANT. 

ENTREGUE/

PÁGINA 

PONTUAÇÃO 

ATINGIDA  

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360h/aula, em Administração. 
2,50 1 2,50 

  

1.02 

Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360h/aula, em outras áreas que 

não seja a prevista em 1.01. 

1.50 1 1,50 

  

1.03 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas específicos 

da área Administrativa (Recursos Humanos, Licitação, 

Processos Administrativos, Atendimento, Contabilidade, etc.) e 

ou gestão pública com carga horária mínima de 120 (cento e 

vinte) horas. 

1,00 3 3,00 

  

1.04 

Cursos de aperfeiçoamento e atualização em temas específicos 

da área Administrativa (Recursos Humanos, Licitação, 

Processos Administrativos, Atendimento, Contabilidade, etc.) e 

ou gestão pública com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas. 

0,50 3 1,50 

  

1.05 

Curso de informática (editores de texto, planilhas eletrônicas, 

editores de slide e internet), com carga horária mínima de 20 

(vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

  

1.06 
Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 

eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 
0,50 1 0,50 

  

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 
Tempo de serviço no segmento da saúde no setor público e/ou 

privado no cargo pretendido. 
0,50 semestre 5,00 

  

2.02 
Tempo de serviço em outro segmento que não seja da saúde 

no setor público e/ou privado no cargo pretendido. 
0,25 semestre 2,50 

  

* Do total de 17 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 pontos ao candidato, os pontos a mais serão desprezados.  
OBS: 

1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2015. 

2) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas isoladas inerentes ao mesmo. 

3) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de pesquisa. 

4) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que essas 
tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos. 

5) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 


