
 

ANEXO I   
(Critérios de Julgamento de Formação e Experiência)  

 

 CARGO   

Analista de Implantação     

FORMAÇÃO   PONTUAÇÃO   

FORMAÇÃO:  Segundo Grau completo em Formação Geral 

ou Técnico em instituição reconhecida pelo MEC.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Diploma 

devidamente registrado de conclusão de curso em instituição 

reconhecida pelo MEC. Também será aceita declaração de 

conclusão de curso, desde que acompanhada de histórico 

escolar.    

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

Requisito   

mínimo   

obrigatório   

   

   

FORMAÇÃO SUPERIOR: Graduação concluída em 

Processamento de Dados, Tecnologia da Informação, Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Dados, 

Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Rede 

de Computadores, Matemática ou Estatística em instituição 

reconhecida pelo MEC.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Diploma 

devidamente registrado de conclusão de curso de graduação 

na área específica a que concorre em instituição reconhecida 

1,0 ponto por   

Diploma   

(limitado a 1,0   

ponto)   



pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de 

conclusão de curso de graduação,   

desde que acompanhado de histórico escolar.    

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.     

FORMAÇÃO: Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 

concluída nas áreas de Processamento de Dados, Tecnologia 

da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Engenharia de Dados, Engenharia da Computação, Ciência 

da Computação, Rede de Computadores,   

Matemática ou Estatística, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, em instituição reconhecida pelo 

MEC.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível de 

especialização lato sensu na área específica a que concorre, 

com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas, em instituição reconhecida pelo MEC. Também será 

aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível 

de especialização, desde que acompanhada de histórico 

escolar.    

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

1,0 ponto por   

certificado de   

Pós-

Graduação   

Lato Sensu   

(limitado a 2,0   

pontos).   

   

FORMAÇÃO: Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou 

Doutorado) concluída nas áreas de Processamento de Dados, 

1,0 ponto por   

certificado de   



Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Engenharia de Dados, Engenharia da Computação, 

Ciência da Computação,  Rede de Computadores, 

Matemática ou Estatística em instituição reconhecida pelo 

MEC.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Diploma 

devidamente registrado de conclusão de curso de mestrado 

ou doutorado na área específica a que concorre em instituição 

reconhecida pelo MEC. Também será aceito 

certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado ou 

doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.   

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

Pós-

Graduação   

Stricto Sensu   

(limitado a 2,0   

pontos).   

   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   PONTUAÇÃO   

EXPERIÊNCIA: Exercício  profissional  na área de  suporte 

à  sistemas de, no mínimo, 1 ano.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: A comprovação de 

experiência profissional e de tempo de serviço far-se-á 

mediante apresentação de contrato de trabalho registrado em 

CTPS ou atos de nomeação/exoneração junto aos órgãos 

públicos, declaração de prestação de serviço, devidamente 

assinada pelo responsável, em papel timbrado, contendo o 

CNPJ da empresa; ou pelo tomador de serviço, no caso de 

autônomo.     

1,0 ponto para 

cada ano  

(limitado a 3,0   

pontos)  

   



Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

EXPERIÊNCIA: Exercício profissional no setor público com 

experiência comprovada no sistema operacional linux.    

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Declaração da  

descrição das atividades laborais discriminadas com a citação 

da experiência solicitada neste item, em papel timbrado, 

contendo o CNPJ do órgão, com a assinatura da chefia 

imediata ou RH, contendo o nome completo e matrícula do 

signatário.     

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

1,0 ponto por   

vínculo   

(limitado a 3,0   

pontos)   

   

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada no suporte a 

sistemas de gestão acadêmica.     

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Declaração da  

descrição das atividades laborais discriminadas com a citação 

da experiência solicitada neste item, em papel timbrado, 

contendo o CNPJ do órgão, com a assinatura da chefia 

imediata ou RH, contendo o nome completo e matrícula do 

signatário.    

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.    

2,0 pontos por   

vínculo   

(limitado a 4,0   

pontos)   

   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   PONTUAÇÃO   

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada no suporte a 

sistemas de gestão acadêmica.     

2,0 pontos por   

vínculo   



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: Declaração da  

descrição das atividades laborais discriminadas com a citação 

da experiência solicitada neste item, em papel timbrado, 

contendo o CNPJ do órgão, com a assinatura da chefia 

imediata ou RH, contendo o nome completo e matrícula do 

signatário.    

Obs.: O candidato deve digitalizar todos os documentos 

em um único arquivo.   

(limitado a 4,0   

pontos)   

   

 


