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ANEXO VI - CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 

 

FUNÇÃO PÚBLICA: AGENTE SOCIAL 

 

TÍTULOS REFERENTES A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

AGENTE SOCIAL 

Título Avaliados Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Doutorado em Educação Física 

e áreas correlatas. 
Certificado ou cópia da ata de 

dissertação de instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

8,00 (oito) 

pontos 
8,00 (oito) 

pontos 

Mestrado em Educação Física 

e áreas correlatas. 

7,00 (sete) 

pontos 
7,00 (sete) 

pontos 

Especialização Lato Sensu com 

no mínimo 360 horas na área 

de Educação Física. 

Certificado de instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo MEC, com histórico 

(demonstração das disciplinas 

cursadas), área de conhecimento 

da formação e nome do 

candidato e carga horária. 

2,00 (dois) 

pontos 
2,00 (dois) 

pontos 

Graduação Plena em Educação 

Física com o devido registro 

no Conselho de Classe 

(Bacharelado e Licenciatura 

em Educação Física).  Certificado autenticado de 

instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC com 

nome do candidato, nome do 

curso, carga horária e assinatura, 

e declaração no caso de 

comprovação de estudante 

acompanhado de histórico 

escolar, podendo ser original ou 

autenticado. 

6,00 (seis) 

pontos 
6,00 (seis) 

pontos 

Bacharelado em Educação 

Física com o devido registro 

no Conselho de Classe. 

4,00 

(quatro) 

pontos 

4,00 (quatro) 

pontos 

Licenciatura em Educação 

Física.  

4,00 

(quatro) 

pontos 

4,00 (quatro) 

pontos 

Licenciatura em qualquer área 

distinta de Educação Física. 

1,00 (um) 

ponto 
1,00 (um) ponto 

Cursos de aperfeiçoamento em 

Esporte ou Lazer com mínimo 

de 180 horas. 

1,00 (um) 

ponto 
1,00 (um) ponto 

Estudante em qualquer área do 

ensino superior. 

0,50 (meio) 

ponto 
0,50 (meio) 

ponto 

Cursos livres na área de 

Educação Física, Esporte, 

Cultura ou Lazer com duração 

mínima de 30 horas. 

Certificado original ou 

autenticado da instituição de 

ensino realizadora, com o nome 

do candidato, nome do curso, 

carga horária e assinatura. 

0,50 (meio) 

ponto 
0,50 (meio) 

ponto 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

Em se apresentando mais de um título para cada um dos itens acima, os demais serão 

ignorados.  
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TÍTULOS REFERENTES A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

AGENTE SOCIAL 

Experiências Avaliadas Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Experiência comprovada em Programa 

Esporte e Lazer da Cidade - PELC, em 

qualquer município. 

Certidão ou Declaração 

assinada pelo órgão 

responsável somado ao 

Contrato de Trabalho 

ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos  

Experiência comprovada com órgão 

público na área de Educação Física, 

Esporte ou Lazer. 

Certidão ou Declaração 

assinada pelo órgão 

responsável somado ao 

Contrato de Trabalho 

ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos e culturais conduzidos pela 
Administração Pública federal, estadual 

ou municipal. 

Certidão ou Declaração 

assinada pelo órgão 

responsável da empresa 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos, sociais ou culturais na 

comunidade. 

Certidão ou Declaração 

assinada pela empresa 

responsável somado ao 

Contrato de Trabalho 

ou a CTPS 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Estágio Supervisionado na área de 

Educação Física, Esporte ou Lazer, 

devidamente registrado. 

Declaração assinada 

pelo órgão ou pela 

empresa responsável e 

Contrato de Estágio. 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Trabalhos voluntários não serão pontuados. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

TOTAL GERAL 40 PONTOS 
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FUNÇÃO PÚBLICA: COORDENADOR DE NÚCLEO 

 

TÍTULOS REFERENTES A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

COORDENADOR DE NÚCLEO 

Título Avaliados Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Doutorado em Educação 

Física e áreas correlatas. 
Certificado ou cópia da ata de 

dissertação de instituição de 

ensino superior reconhecida pelo 

MEC. 

8,00 (oito) 

pontos 
8,00 (oito) 

pontos 

Mestrado em Educação Física 

e áreas correlatas. 

7,00 (sete) 

pontos 
7,00 (sete) 

pontos 

Especialização Lato Sensu 

com no mínimo 360 horas na 

área de Educação Física. 

Certificado de instituição de 

ensino superior reconhecida pelo 

MEC, com histórico 

(demonstração das disciplinas 

cursadas), área de conhecimento 

da formação e nome do candidato 

e carga horária. 

3,00 (três) 

pontos 
3,00 (três) 

pontos 

Cursos de aperfeiçoamento 

em Esporte ou Lazer com 

mínimo de 180 horas. 

Certificado autenticado de 

instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC com 

nome do candidato, nome do 

curso, carga horária e assinatura. 

2,00 (dois) 

pontos 
2,00 (dois) 

pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

Em se apresentando mais de um título para cada um dos itens acima, os demais serão 

ignorados. 
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TÍTULOS REFERENTES A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

COORDENADOR DE NÚCLEO 

Experiências Avaliadas Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Experiência comprovada em Programa 

Esporte e Lazer da Cidade - PELC, em 

qualquer município. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos  

Experiência comprovada com órgão 

público na área de Educação Física, 

Esporte ou Lazer. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos e culturais conduzidos pela 
Administração Pública federal, estadual 

ou municipal. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos, sociais ou culturais na 

comunidade. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pela empresa 

responsável somado ao 

Contrato de Trabalho 

ou a CTPS 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Estágio Extracurricular Supervisionado 

na área de Educação Física, Esporte ou 

Lazer, devidamente registrado. 

Declaração assinada 

pelo órgão ou pela 

empresa responsável e 

Contrato de Estágio. 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Trabalhos voluntários não serão pontuados. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

TOTAL GERAL 40 PONTOS 
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FUNÇÃO PÚBLICA: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

TÍTULOS REFERENTES A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Título Avaliados Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Doutorado na área de Educação, 

Educação Física, Esporte e Lazer 
ou áreas correlatas. 

Certificado ou cópia da ata de 

dissertação de instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

8,00 (oito) 

pontos 
8,00 (oito) 

pontos 

Mestrado na área de Educação, 

Educação Física, Esporte e Lazer 
ou áreas correlatas. 

7,00 (sete) 

pontos 
7,00 (sete) 

pontos 

Especialização Lato Sensu com 

no mínimo 360 horas na área de 

Educação, Educação Física, Esporte 

e Lazer ou áreas correlatas. 

Certificado de instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo MEC, com histórico 

(demonstração das disciplinas 

cursadas), área de 

conhecimento da formação e 

nome do candidato e carga 

horária. 

3,00 (três) 

pontos 
3,00 (três) 

pontos 

Cursos de aperfeiçoamento em 

Esporte ou Lazer com mínimo de 

180 horas. 

Certificado autenticado de 

instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC com 

nome do candidato, nome do 

curso, carga horária e 

assinatura. 

2,00 (dois) 

ponto 
2,00 (dois) 

ponto 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

Em se apresentando mais de um título para cada um dos itens acima, os demais serão 

ignorados. 
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TÍTULOS REFERENTES A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Experiências Avaliadas Comprovação 
Valor 

Unitário 
Total de Pontos 

Experiência comprovada em Programa 

Esporte e Lazer da Cidade - PELC, em 

qualquer município. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos  

Experiência comprovada com órgão 

público na área de Educação, Educação 

Física, Esporte ou Lazer. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos e culturais conduzidos pela 

Administração Pública federal, estadual 

ou municipal. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pelo órgão responsável 

somado ao Contrato de 

Trabalho ou a CTPS 

2,00 (dois) 

pontos por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Experiência comprovada em 

participação em programas/projetos 

esportivos, sociais ou culturais na 

comunidade. 

Certidão ou 

Declaração assinada 

pela empresa 

responsável somado ao 

Contrato de Trabalho 

ou a CTPS 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Estágio Extracurricular Supervisionado 

na área de Educação, Educação Física, 

Esporte ou Lazer, devidamente 

registrado. 

Declaração assinada 

pelo órgão ou pela 

empresa responsável e 

Contrato de Estágio. 

1,00 (um) 

ponto por 

semestre 

4,00 (quatro) 

pontos 

Trabalhos voluntários não serão pontuados. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER CONSIDERADA 
20 (vinte) 

pontos 

TOTAL GERAL 40 PONTOS 

 

 


