
ANEXO I 
(Critérios de Julgamento de Titulação Acadêmica e Experiência Profissional) 

 
 

ATIVIDADE 
Extensionista de Atendimento 

TITULAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 
TITULAÇÃO: Graduação concluída, em instituição reconhecida 
pelo MEC. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação, em qualquer 
área do conhecimento, expedida por Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC. 

0,5 

TITULAÇÃO: curso concluído, em qualquer instituição, órgão ou 
entidade, pública ou privada, sobre qualquer de um dos seguintes 
temas/objetos: direitos humanos, direitos sociais, cidadania, 
mediação, prevenção à violência doméstica, lei geral de proteção de 
dados, primeiros socorros, segurança pública, noções de 
policiamento de proximidade, ou excel. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, expedido 
pelo setor competente da instituição, órgão ou entidade. 

0,5 

PRODUÇÃO: trabalho acadêmico depositado ou apresentado a 
Instituição de Ensino, ou trabalho acadêmico publicado em fonte 
oficial, relacionado a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: cópia da fonte oficial 
que indique e comprove a autoria, o objeto (tema) e a fonte do 
trabalho acadêmico depositado, apresentado ou publicado 
(Declaração, Certidão, Certificado, Atestado, Publicação impressa 
digitalizada ou Sítio Eletrônico, da Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC, ou da fonte oficial da publicação, depósito 
ou apresentação). 

0,5 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA: Efetivo exercício, atual (no momento da inscrição, 
mas não no da contratação), em função na Operação Segurança 
Presente, na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e 
Ordem ou em Operação congênere do Governo do Estado do RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência atual na Operação (Anexo VIII 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação de nomeação ou 

4 



contratação em Diário Oficial (ainda em vigor). 
EXPERIÊNCIA: Ser egresso das Forças Armadas (vínculo 
pretérito, encerrado), com até 15 (quinze) anos de serviços 
prestados (máximo de até 15 anos entre a data da inscrição no 
Processo Seletivo e a data da baixa). 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Documento oficial de 
comprovação ou prestação de serviços militares de 1ª categoria; 
Certidão, Certificado ou Declaração emitida pelas Forças Armadas, 
publicação da baixa em Diário Oficial, ou qualquer outro 
documento idôneo oficial. 

2,5 

EXPERIÊNCIA: Experiência de serviço prestado e encerrado 
(concluído), em qualquer época, na Operação Segurança Presente, 
na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e Ordem do 
Estado do RJ ou em Operação congênere do Governo do Estado do 
RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência pretérita na Operação (Anexo IX 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação da baixa no 
Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência profissional comprovada, pretérita ou 
atual, em funções ligadas à segurança pública ou privada, em 
órgãos privados ou públicos (excluídas a Operação Segurança 
Presente, a Operação Lei Seca, a Marcha pela Cidadania e Ordem e 
outras Operações congêneres do Governo do Estado do RJ). 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado ou 
Declaração emitida pelo setor competente do órgão privado ou 
público, ou cópia de Contrato de Prestação de Serviço assinado, ou 
Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente anotada, ou Folha de 
Pagamento ou Contracheque que indique a função, ou publicação 
de nomeação ou contratação em Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência voluntariada (gratuita) ou profissional 
(remunerada) comprovada, pretérita ou atual, em setores, órgãos, 
organismos, empresas, ou entidades, públicas, privadas ou 
filantrópicas, ligadas a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado, 
Declaração, Contrato de Prestação de Serviço assinado, Carteira de 
Trabalho (CTPS), Folha de Pagamento, Contracheque ou qualquer 
documento idôneo, emitido pelo setor competente do órgão 
(público, privado ou filantrópico), que indique a função e sua 
relação com um dos temas mencionados. 

0,5 

 



 
ATIVIDADE 

Extensionista de Apoio 
TITULAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 

TITULAÇÃO: Graduação concluída, em instituição reconhecida 
pelo MEC. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação, em qualquer 
área do conhecimento, expedida por Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC. 

0,5 

TITULAÇÃO: curso concluído, em qualquer instituição, órgão ou 
entidade, pública ou privada, sobre qualquer de um dos seguintes 
temas/objetos: direitos humanos, direitos sociais, cidadania, 
mediação, prevenção à violência doméstica, lei geral de proteção de 
dados, primeiros socorros, segurança pública, noções de 
policiamento de proximidade, ou excel. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, expedido 
pelo setor competente da instituição, órgão ou entidade. 

0,5 

PRODUÇÃO: trabalho acadêmico depositado ou apresentado a 
Instituição de Ensino, ou trabalho acadêmico publicado em fonte 
oficial, relacionado a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: cópia da fonte oficial 
que indique e comprove a autoria, o objeto (tema) e a fonte do 
trabalho acadêmico depositado, apresentado ou publicado 
(Declaração, Certidão, Certificado, Atestado, Publicação impressa 
digitalizada ou Sítio Eletrônico, da Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC, ou da fonte oficial da publicação, depósito 
ou apresentação). 

0,5 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA: Efetivo exercício, atual (no momento da inscrição, 
mas não no da contratação), em função na Operação Segurança 
Presente, na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e 
Ordem ou em Operação congênere do Governo do Estado do RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência atual na Operação (Anexo VIII 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação de nomeação ou 
contratação em Diário Oficial (ainda em vigor). 

4 

EXPERIÊNCIA: Experiência de serviço prestado e encerrado 
(concluído), em qualquer época, na Operação Segurança Presente, 

2 



na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e Ordem do 
Estado do RJ ou em Operação congênere do Governo do Estado do 
RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência pretérita na Operação (Anexo IX 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação da baixa no 
Diário Oficial. 
EXPERIÊNCIA: Experiência profissional comprovada, pretérita ou 
atual, em funções ligadas à segurança pública ou privada, em 
órgãos privados ou públicos (excluídas a Operação Segurança 
Presente, a Operação Lei Seca, a Marcha pela Cidadania e Ordem e 
outras Operações congêneres do Governo do Estado do RJ). 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado ou 
Declaração emitida pelo setor competente do órgão privado ou 
público, ou cópia de Contrato de Prestação de Serviço assinado, ou 
Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente anotada, ou Folha de 
Pagamento ou Contracheque que indique a função, ou publicação 
de nomeação ou contratação em Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência voluntariada (gratuita) ou profissional 
(remunerada) comprovada, pretérita ou atual, em setores, órgãos, 
organismos, empresas, ou entidades, públicas, privadas ou 
filantrópicas, ligadas a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado, 
Declaração, Contrato de Prestação de Serviço assinado, Carteira de 
Trabalho (CTPS), Folha de Pagamento, Contracheque ou qualquer 
documento idôneo, emitido pelo setor competente do órgão 
(público, privado ou filantrópico), que indique a função e sua 
relação com um dos temas mencionados. 

0,5 

 
 

ATIVIDADE 
Extensionista de Interação 

TITULAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 
TITULAÇÃO: Ensino médio concluído. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma ou Declaração de conclusão de ensino médio, expedida 
por Instituição de Ensino oficial, reconhecida pelo MEC. 

0,5 

TITULAÇÃO: curso concluído, em qualquer instituição, órgão ou 
entidade, pública ou privada, sobre qualquer de um dos seguintes 
temas/objetos: direitos humanos, direitos sociais, cidadania, 

0,5 



mediação, prevenção à violência doméstica, lei geral de proteção de 
dados, primeiros socorros, segurança pública, noções de 
policiamento de proximidade, ou excel. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, expedido 
pelo setor competente da instituição, órgão ou entidade. 
PRODUÇÃO: trabalho acadêmico depositado ou apresentado a 
Instituição de Ensino, ou trabalho acadêmico publicado em fonte 
oficial, relacionado a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: cópia da fonte oficial 
que indique e comprove a autoria, o objeto (tema) e a fonte do 
trabalho acadêmico depositado, apresentado ou publicado 
(Declaração, Certidão, Certificado, Atestado, Publicação impressa 
digitalizada ou Sítio Eletrônico, da Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC, ou da fonte oficial da publicação, depósito 
ou apresentação). 

0,5 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA: Efetivo exercício, atual (no momento da inscrição, 
mas não no da contratação), em função na Operação Segurança 
Presente, na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e 
Ordem ou em Operação congênere do Governo do Estado do RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência atual na Operação (Anexo VIII 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação de nomeação ou 
contratação em Diário Oficial (ainda em vigor). 

4 

EXPERIÊNCIA: Experiência de serviço prestado e encerrado 
(concluído), em qualquer época, na Operação Segurança Presente, 
na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e Ordem do 
Estado do RJ ou em Operação congênere do Governo do Estado do 
RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência pretérita na Operação (Anexo IX 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação da baixa no 
Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência profissional comprovada, pretérita ou 
atual, em funções ligadas à segurança pública ou privada, em 
órgãos privados ou públicos (excluídas a Operação Segurança 
Presente, a Operação Lei Seca, a Marcha pela Cidadania e Ordem e 
outras Operações congêneres do Governo do Estado do RJ). 

2 



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado ou 
Declaração emitida pelo setor competente do órgão privado ou 
público, ou cópia de Contrato de Prestação de Serviço assinado, ou 
Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente anotada, ou Folha de 
Pagamento ou Contracheque que indique a função, ou publicação 
de nomeação ou contratação em Diário Oficial. 
EXPERIÊNCIA: Experiência voluntariada (gratuita) ou profissional 
(remunerada) comprovada, pretérita ou atual, em setores, órgãos, 
organismos, empresas, ou entidades, públicas, privadas ou 
filantrópicas, ligadas a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado, 
Declaração, Contrato de Prestação de Serviço assinado, Carteira de 
Trabalho (CTPS), Folha de Pagamento, Contracheque ou qualquer 
documento idôneo, emitido pelo setor competente do órgão 
(público, privado ou filantrópico), que indique a função e sua 
relação com um dos temas mencionados. 

0,5 

 
 

ATIVIDADE 
Extensionista de Assistência 

TITULAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 
TITULAÇÃO: Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
concluída, em instituição reconhecida pelo MEC. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma ou Declaração de conclusão de Pós-Graduação Lato 
Sensu, expedida por Instituição de Ensino oficial, reconhecida pelo 
MEC. 

0,5 

TITULAÇÃO: curso concluído, em qualquer instituição, órgão ou 
entidade, pública ou privada, sobre qualquer de um dos seguintes 
temas/objetos: direitos humanos, direitos sociais, cidadania, 
mediação, prevenção à violência doméstica, lei geral de proteção de 
dados, primeiros socorros, segurança pública, noções de 
policiamento de proximidade, ou excel. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Certificado, 
Diploma, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, expedido 
pelo setor competente da instituição, órgão ou entidade. 

0,5 

PRODUÇÃO: trabalho acadêmico depositado ou apresentado a 
Instituição de Ensino, ou trabalho acadêmico publicado em fonte 
oficial, relacionado a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 
vulnerabilidade ou População em situação de rua. 

0,5 



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: cópia da fonte oficial 
que indique e comprove a autoria, o objeto (tema) e a fonte do 
trabalho acadêmico depositado, apresentado ou publicado 
(Declaração, Certidão, Certificado, Atestado, Publicação impressa 
digitalizada ou Sítio Eletrônico, da Instituição de Ensino oficial, 
reconhecida pelo MEC, ou da fonte oficial da publicação, depósito 
ou apresentação). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA: Efetivo exercício, atual (no momento da inscrição, 
mas não no da contratação), em função na Operação Segurança 
Presente, na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e 
Ordem ou em Operação congênere do Governo do Estado do RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência atual na Operação (Anexo VIII 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação de nomeação ou 
contratação em Diário Oficial (ainda em vigor). 

4 

EXPERIÊNCIA: Experiência de serviço prestado e encerrado 
(concluído), em qualquer época, na Operação Segurança Presente, 
na Operação Lei Seca, na Marcha pela Cidadania e Ordem do 
Estado do RJ ou em Operação congênere do Governo do Estado do 
RJ. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Termo de 
Autodeclaração de experiência pretérita na Operação (Anexo IX 
deste Edital), ou Certidão ou Declaração emitida pelo setor 
competente da respectiva Operação, ou publicação da baixa no 
Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência profissional comprovada, pretérita ou 
atual, relacionada à assistência social, em órgãos privados ou 
públicos (excluídas a Operação Segurança Presente, a Operação Lei 
Seca, a Marcha pela Cidadania e Ordem e outras Operações 
congêneres do Governo do Estado do RJ). 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado ou 
Declaração emitida pelo setor competente do órgão privado ou 
público, ou cópia de Contrato de Prestação de Serviço assinado, ou 
Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente anotada, ou Folha de 
Pagamento ou Contracheque que indique a função, ou publicação 
de nomeação ou contratação em Diário Oficial. 

2 

EXPERIÊNCIA: Experiência voluntariada (gratuita) ou profissional 
(remunerada) comprovada, pretérita ou atual, em setores, órgãos, 
organismos, empresas, ou entidades, públicas, privadas ou 
filantrópicas, ligadas a Direitos Humanos, Direitos Sociais, 
Cidadania, Mediação de Conflitos, População em situação de 

0,5 



vulnerabilidade ou População em situação de rua. 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certidão, Atestado, 
Declaração, Contrato de Prestação de Serviço assinado, Carteira de 
Trabalho (CTPS), Folha de Pagamento, Contracheque ou qualquer 
documento idôneo, emitido pelo setor competente do órgão 
(público, privado ou filantrópico), que indique a função e sua 
relação com um dos temas mencionados. 
 
 


