APÊNDICE XII AO ANEXO A
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
PROVA DE TÍTULOS
RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOME:

INSCRIÇÃO:

ESPECIALIDADE:

LOCALIDADE:

DATA:
De acordo com o previsto no subitem __ do Aviso de Convocação, no ato da entrega dos documentos
comprobatórios dos títulos, o voluntário deverá preencher e assinar um formulário, no qual relacionará os títulos
apresentados. Deverão ser apresentadas cópias, devidamente autenticadas, de cada título declarado. As cópias
apresentadas permanecerão arquivadas no Comando do 8º Distrito Naval.
Obs.: 1) O voluntário deverá preencher de próprio punho, inutilizando as linhas não preenchidas; e
2) O recebimento dos documentos não denota sua pontuação.

Eu, (Nome do Voluntário)

, declaro que todos os documentos descritos e
assinalados acima foram entregues, sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas no ato de entrega
dos títulos, bem como sua entrega na data prevista no Cronograma de Eventos do Apêndice I, do Anexo M.
Obs.: Os títulos após sua entrega, não poderão ser substituídos e não será permitido acrescentar outros títulos
aos já entregues.
_______________________________, ________de _____________de ____.
(Local)

(data)

____________________________________
Assinatura do Representante da MB

_____________________________________
Assinatura do Voluntário
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1. Quadro de habilitações gerais:

ALÍNEA

A)

B)

C)

TÍTULO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em
nível de doutorado, na área da profissão a que concorre, emitido por
instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES,
acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da tese. Caso o
voluntário não possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com
a informação da data de conclusão do curso e o tema da tese,
acompanhada dos demais documentos.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em
nível de mestrado, na área da profissão a que concorre, emitido por
instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES,
acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da dissertação.
Caso o voluntário não possua o Diploma, deve ser apresentada
declaração com a informação da data de conclusão do curso e o tema da
dissertação, acompanhada dos demais documentos.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de Especialização/MBA, na área da profissão a que
concorre,, com carga horária mínima de 360 horas , com 10 pontos por
certificado, até o limite de 2 (dois) certificados. O
certificado/declaração deverá ser emitido por instituição de ensino
oficialmente reconhecida pelo MEC, ou outras especialmente
credenciadas pelo MEC para oferta do referido curso, acompanhado do
histórico escolar,
obedecendo aos critérios estabelecidos com
fundamento nas Resoluções em vigor por ocasião da
realização/conclusão dos cursos:

VALOR DA
TITULAÇÃO

35

24

20

- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado
por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado por,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e título
da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito
obtido.

D)

E)

O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou
profissional nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos
representativos das especialidades no âmbito nacional.
Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração
Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na profissão a
que concorre com 2 (dois) pontos por ano, até o total de 4 (quatro) anos,
sem sobreposição de tempos.
Artigo publicado, como autor, em periódico nacional ou internacional
Qualis A (5 pontos) ou Qualis B (3 pontos), até o limite de 1 (uma)
publicação.
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8

5

F)

Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência nos
idiomas inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível
intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge
English First (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge
English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4), TOEFL iBT
(pontuação mínima 60), TOEIC (pontuação mínima 550), Michigan
ECCE, Michigan ECPE, DELE (B1, B2, C1,C2), DELF (B1, B2),
DALF (C1,C2), TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2, C1, C2) ou
BULATS (B1, B2, C1, C2),
com 2 (dois) pontos por
certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar
proficiência em idiomas distintos, até o limite de 4 (quatro) certificados/
diplomas de exames de proficiência.

TOTAL

8

100

2. Quadros de habilitações, com competências específicas:
a) Quadro de Dentistas (CD)
ALÍNEA

A)

B)

C)

TÍTULO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu” em
nível de doutorado na área da especialidade a que concorre (CSMCD), emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela
CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da
tese. Caso o(a) voluntário(a) não possua o Diploma, deve ser
apresentada declaração com a informação da data de conclusão do
curso e o tema da tese, acompanhada dos demais documentos.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu” em
nível de mestrado na área da especialidade a que concorre (CSMCD), emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela
CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da
tese. Caso o(a) voluntário(a) não possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de conclusão do curso e o
tema da tese, acompanhada dos demais documentos.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação
“lato sensu” em nível de Especialização/MBA na área da
especialidade a que concorre (CSM-CD), com carga horária mínima
de 360 horas, registro de TCC/Monografia e corpo docente formado
por, no mínimo, 50% de mestres ou doutores. O
certificado/declaração deve ser emitido por instituição de ensino
oficialmente reconhecida pelo MEC, ou outras especialmente
credenciadas junto ao MEC para a oferta do referido curso,
acompanhado do histórico escolar, obedecendo aos critérios
estabelecidos com fundamento nas Resoluções em vigor por ocasião
da realização/conclusão dos cursos:
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VALOR DA
TITULAÇÃO

35

25

20

- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado
por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado
por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e
título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou
conceito obtido.
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou
profissional nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos
representativos das especialidades no âmbito nacional..

D)

E)

F)

Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na área da
especialidade odontológica a que concorre, com 02 (dois) pontos por
ano, até o total de 05 (cinco) anos, sem sobreposição de tempos.
Artigo publicado, como autor, em periódico nacional ou internacional
(Qualis A ou B), até o limite de 1 (uma) publicação.
Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência
no idioma inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível
intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), First
Cambridge English (FCE), Cambridge English Advanced (CAE),
Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4),
TOEFL iBT (pontuação mínima 60), TOEIC (pontuação mínima
550), Michigan ECCE, Michigan EC PE, DELE (B1, B2, C1,C2),
DELF (B1, B2), DALF (C1,C2), TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2,
C1, C2) ou BULATS (B1, B2, C1, C2), com 02 (dois) pontos por
certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar
proficiência em idiomas distintos, até o limite de 03 (três)
certificados/diplomas de exames de proficiência.

TOTAL

10

04

06

100

b) Quadro Técnico e Técnico-Magistério - Para as vagas destinadas a INFORMÁTICA:
I) Infraestrutura
INFRAESTRUTURA
ALÍNEA
A)

VALOR DA
TITULAÇÃO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em ní20
vel de doutorado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do
histórico escolar e da ata de aprovação da tese. Caso o voluntário não
possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da
data de conclusão do curso e o tema da tese, acompanhada dos demais
TÍTULO
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B)

C)

D)

E)

F)
G)

H)

documentos. 20 (vinte) pontos até o limite de um documento.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em nível de mestrado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do
histórico escolar e da ata de aprovação da dissertação. Caso o voluntário
não possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de conclusão do curso e o tema da dissertação, acompanhada
dos demais documentos. 15 (quinze) pontos até o limite de um documento.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de Especialização/MBA, na área da profissão a que
concorre, com carga horária mínima de 360 horas . O certificado/declaração deverá ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida
pelo MEC, ou outras especialmente credenciadas junto ao MEC para a
oferta do referido curso, acompanhado do histórico escolar, obedecendo
aos critérios estabelecidos com fundamento nas Resoluções em vigor por
ocasião da realização/conclusão dos cursos:
- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado por,
no mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado por,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e título da
monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito
obtido.
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou
profissional nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos representativos
das especialidades no âmbito nacional.
Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração
Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na área a que
concorre com 3 (três) pontos por ano, até o total de 10 (dez) anos, sem
sobreposição de tempos.
Artigo publicado, como autor, na área da profissão a que concorre, em
periódico nacional ou internacional (Qualis A ou B), até o limite de 1
(uma) publicação.
Certificação Cisco CCNA e/ou CCDA 1 (um) ponto, CCNP e/ou CCDP
4 (quatro) pontos, CCIE 9 (nove) pontos. O certificado deve estar válido
e será computado somente um dos certificados, até o limite de 9(nove)
pontos.
Certificações Microsoft MTA 1 (um) ponto, MCSA 3 (três) pontos,
MCSD 4 (quatro) pontos, MCSE 6 (seis) pontos. O certificado deve estar
válido e será computado somente um dos certificados.
Certificações/Diplomas de Sistema Operacional (Windows e/ou Linux)
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, com 1 (um) ponto por
certificação e 1 (um) ponto por diploma, devendo estes, necessariamente,
serem distintos e terem sido emitidos até 2 (dois) anos antes de sua apre-A-XII-5-

15

10

30

03

09

06
03

sentação, até o limite de 3 (três) certificados/diplomas.
Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência no
idioma inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First,
(FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4), TOEFL iBT (pontuação mínima 60), TOEIC (pontuação mínima 550), Michigan ECCE, Michigan
ECPE, DELE (B1, B2, C1, C2), DELF (B1, B2), DALF (C1, C2), TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2, C1, C2) ou BULATS (B1, B2, C1, C2),
com 01 (um) ponto por certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar proficiência em idiomas distintos, até o limite de 04 (quatro) certificados/diplomas de exames de proficiência.

I)

TOTAL

04

100

II) Desenvolvimento de Sistemas
DESENVOVIMENTO DE SISTEMAS
ALÍNEA

A)

B)

C)

TÍTULO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em
nível de doutorado, na área da profissão a que concorre, emitido por
instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da tese. Caso o candidato
não possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de conclusão do curso e o tema da tese, acompanhada
dos demais documentos. 20 (vinte) pontos até o limite de um documento.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em
nível de mestrado, na área da profissão a que concorre, emitido por
instituição possuidora de curso recomendadopela CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da dissertação. Caso o
candidato não possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com
a informação da data de conclusão do curso e o tema da dissertação,
acompanhada dos demais documentos. 15 (quinze) pontos até o limite
de um documento.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de Especialização/MBA, na área da profissão a que
concorre, com carga horária mínima de 360 horas.. O certificado/declaração deverá ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC, ou outras especialmente credenciadas pelo MEC para a
oferta do referido curso, acompanhado do histórico escolar, obedecendo
aos critérios estabelecidos com fundamento nas Resoluções em vigor por
ocasião da realização/conclusão dos cursos:
- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado
por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
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VALOR DA
TITULAÇÃO

20

15

10

-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado por,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e título da
monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito
obtido.
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou profissional nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos representativos das especialidades no âmbito nacional.

D)

E)

F)

G)

Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração
Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na área da
profissão a que concorre com 3 (três) pontos por ano, até o total de 10
(dez) anos, sem sobreposição de tempos.
Artigo publicado, como autor, na área de conhecimento a que concorre, em periódico nacional ou internacional (Qualis A ou B), até o
limite de 1 (uma) publicação.
Certificações Oracle JAVA com 3 (três) pontos por certificação nível
OCP (Oracle Certified Professional). Diploma de cursos em JAVA ou
PHP com 1 (um) ponto por diploma.Os Certificados/diplomas devem
ser distintos e terem sido emitidos até dois anos antes de sua apresentação, até o limite de 06 (seis) certificados/diplomas.
Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência no
idioma inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First,
(FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4), TOEFL iBT (pontuação
mínima 60), TOEIC (pontuação mínima 550), Michigan ECCE, Michigan ECPE, DELE (B1, B2, C1, C2), DELF (B1, B2), DALF (C1, C2),
TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2, C1, C2) ou BULATS (B1, B2, C1,
C2), com 01 (um) ponto por certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar proficiência em idiomas distintos, até o limite de 04
(quatro) certificados/diplomas de exames de proficiência.

TOTAL

30

03

18

04

100

III) Segurança das Informações Digitais
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DIGITAIS
ALÍNEA
A)

TÍTULO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em nível
de doutorado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição
possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do histórico
escolar e da ata de aprovação da tese. Caso o voluntário não possua o
Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de
conclusão do curso e o tema da tese, acompanhada dos demais documen-A-XII-7-

VALOR DA
TITULAÇÃO

20

B)

C)

D)

tos. 20 (vinte) pontos até o limite de um documento.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em nível
de mestrado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição
possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do histórico
escolar e da ata de aprovação da dissertação. Caso o voluntário não possua o
Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de conclusão do curso e o tema da dissertação, acompanhada dos demais documentos. 15 (quinze) pontos até o limite de um documento.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu”, em nível de Especialização/MBA, na área da profissão a que concorre,
com carga horária mínima de 360 horas.
O certificado/declaração deverá ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC , ou outras especialmente credenciadas pelo
MEC para oferta do referido curso, acompanhado do histórico escolar, obedecendo aos critérios estabelecidos com fundamento nas Resoluções em vigor por ocasião da realização/conclusão dos cursos:
- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado por, no
mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado por, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e título da
monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido.
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou profissional
nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos representativos das especialidades no âmbito nacional.
Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na profissão a que
concorre com 3 (três) pontos por ano, até o total de 8 (oito) anos, sem sobreposição de tempos.

15

10

30

E)

Artigo publicado, como autor, na área de conhecimento a que concorre,
em periódico nacional ou internacional (Qualis A ou B), até o limite de 1
(uma) publicação.

03

F)

Certificações/Diplomas da CompTIA Security+ e demais previstas no
Anexo A da Norma Complementar nº 17/IN01/DSIC/GSIPR, com 3 (três)
pontos por certificação e 2 (dois) pontos por diploma, devendo estes, necessariamente, serem distintos e terem sido emitidos até dois anos antes de sua
apresentação, até o limite de 06 (seis) certificados/diplomas.

18

G)

Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência no idioma inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível intermediário: Certificado/Diploma de exames de proficiência no idioma inglês, espanhol,
francês ou alemão a partir do nível intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First, (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4), TOEFL iBT (pontuação mínima 60), TOEIC (pontuação mínima
-A-XII-8-

04

550), Michigan ECCE, Michigan ECPE, DELE (B1, B2, C1, C2), DELF
(B1, B2), DALF (C1, C2), TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2, C1, C2) ou
BULATS (B1, B2, C1, C2), com 01 (um) ponto por certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar proficiência em idiomas distintos, até
o limite de 04 (quatro) certificados/diplomas de exames de proficiência.
TOTAL

100

IV) Banco de Dados
BANCO DE DADOS
ALÍNEA

A)

B)

C)

TÍTULO
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em nível de doutorado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da tese. Caso o candidato não possua o
Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da data de
conclusão do curso e o tema da tese, acompanhada dos demais documentos. 20 (vinte) pontos até o limite de um documento.
Diploma de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu”, em nível de mestrado, na área da profissão a que concorre, emitido por instituição possuidora de curso recomendado pela CAPES, acompanhado do histórico escolar e da ata de aprovação da dissertação. Caso o candidato não
possua o Diploma, deve ser apresentada declaração com a informação da
data de conclusão do curso e o tema da dissertação, acompanhada dos demais documentos.15 (quinze) pontos até o limite de um documento.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu”, em nível de Especialização/MBA, na área da profissão a que concorre
com carga horária mínima de 360 horas, com 05 (cinco) pontos por certificado, até o limite de 02 (dois) certificados. O certificado/declaração deverá
ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC ,
ou outras especialmente credenciadas pelo MEC para oferta do referido
curso, acompanhado do histórico escolar, obedecendo aos critérios estabelecidos com fundamento nas Resoluções em vigor por ocasião da realização/
conclusão dos cursos:
- Resolução CNE/CES n° 1/2018: elenco do corpo docente formado por,
no mínimo, 30% (trinta por cento) de mestres ou doutores; e
-Resolução CNE/CES n°1/2007: elenco do corpo docente formado por, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores e título da
monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido.
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou profissional
-A-XII-9-

VALOR DA
TITULAÇÃO

20

15

10

D)

nos sistemas oficiais de ensino ou Conselhos representativos das especialidades no âmbito nacional.
Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração
Pública ou na Iniciativa Privada, em empregos/cargos na profissão a que
concorre com 3 (pontos) pontos por ano, até o total de 10 (dez) anos, sem
sobreposição de tempos.

E)

Artigo publicado, como autor, na área de conhecimento a que concorre,
em periódico nacional ou internacional (Qualis A ou B), até o limite de 1
(uma) publicação.

F)

Certificações Banco de Dados Oracle, com 3 (três) pontos para “Oracle
Certified Professional (OCP)” e 1 (um) ponto por diploma emitido por entidades credenciadas pelo fabricante. Diploma no Banco de Dados PostgreSQL com 1 (um) ponto por diploma emitido. Os diplomas precisam,
necessariamente, serem distintos e terem sido emitidos até dois anos antes
de sua apresentação, até o limite de 06 (seis) certificações/diplomas.

G)

Certificado/Diploma, dentro da validade, de exames de proficiência no idioma inglês, espanhol, francês ou alemão a partir do nível intermediário: Certificado/Diploma de exames de proficiência no idioma inglês, espanhol,
francês ou alemão a partir do nível intermediário: Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First, (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS (pontuação mínima 4), TOEFL iBT (pontuação mínima 60), TOEIC (pontuação mínima
550), Michigan ECCE, Michigan ECPE, DELE (B1, B2, C1, C2), DELF
(B1, B2), DALF (C1, C2), TestDaF, Goethe-Zertifikat (B1, B2, C1, C2) ou
BULATS (B1, B2, C1, C2), com 01 (um) ponto por certificado/diploma, devendo estes, necessariamente, atestar proficiência em idiomas distintos, até
o limite de 04 (quatro) certificados/diplomas de exames de proficiência.

TOTAL

30

03

18

04

100

c) Quadro Técnico – Educação Física - Treinamento de Atletas de Alto Rendimento:
I) Esportes de Combate
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida,
na administração pública ou privada e como profissional liberal com dois
pontos por ano, até o total de 10 (dez) pontos (cinco anos).

10

B)

Atuação como professor em instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

15

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
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C)

atividades correlatas a área pretendida de, no mínimo 8 (oito) horas, com
um ponto por participação, até o limite de dez participações, perfazendo um
total de 10(dez) pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha conquistado medalha
em campeonato brasileiro em esportes de combate.

E)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha alcançado os três
primeiros lugares no ranking mundial em esportes de combate.
1º lugar – 30 pontos;
2º lugar – 20 pontos; e
3º lugar – 10 pontos.

30

F)

Certificado, devidamente registrado no MEC, de curso de pós-graduação
“Lato Sensu” (especialização/MBA) na área pretendida ou afim, ou
declaração de conclusão, acompanhada de histórico escolar, emitidos por
órgão oficialmente reconhecido.

15

G)

Certificado de curso de aperfeiçoamento na área ou em áreas correlatas
com o mínimo de 20(vinte) horas.

5

TOTAL

10
15

100

II) Levantamento de Peso Olímpico
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na administração pública ou
privada, por período mínimo comprovado de três anos, total de quinze
pontos, sendo cinco pontos por ano de atividade.

15

B)

Trabalhos científicos apresentados em congressos, simpósios, jornadas e
cursos de aperfeiçoamento, como autor ou coautor, relacionado à área
pretendida, com um ponto por trabalho, até o limite de cinco trabalhos.

5

C)

Estágios extracurriculares na área pretendida, em períodos ininterruptos ou
não, conforme as seguintes pontuações considerando as cargas horárias:
a)
200 a 300 horas – quatro pontos;
b)
300 a 600 horas – sete pontos; e
c)
Superior a 600 horas – dez pontos.

10

D)

Participação como docente em cursos, congressos, simpósios, jornadas e
treinamento de campo na área pretendida de no mínimo 8 horas, com dois
pontos por participação, até o limite de cinco participações, perfazendo um
total de dez pontos.

E)

Convocação e participação como atleta ou treinador em competições
internacionais da modalidade com a seguinte pontuação:
a)
Uma convocação/participação – cinco pontos;
b)
Duas convocações/participações – dez pontos; e
c)
Três ou mais convocações/participações – vinte pontos.

20

F)

Certificado de curso de treinador da Academia Brasileira de Treinadores do

30
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10

Comitê Olímpico do Brasil/Instituto Olímpico do Brasil na área pretendida
ou Curso de Treinadores pela Federação Internacional da Modalidade.

G)

Certificado, devidamente registrado no MEC, de curso de pós-graduação
“Lato Sensu” (especialização/MBA) na área pretendida ou afim, ou
declaração de conclusão, acompanhada de histórico escolar, emitidos por
órgão oficialmente reconhecido.

1

H)

Certificado, devidamente registrado no MEC, de curso de Mestrado na área
pretendida ou afim, ou declaração de conclusão, acompanhada de histórico
escolar, emitidos por órgão oficialmente reconhecido

3

I)

Certificado, devidamente registrado no MEC, de curso de Doutorado na
área pretendida ou afim, ou declaração de conclusão, acompanhada de
histórico escolar, emitidos por órgão oficialmente reconhecido

6

TOTAL

100

III) Vela
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Candidato com Licenciatura em Educação Física, licenciado pelo
Conselho Regional de Educação Física (CREF) e com experiência na
modalidade de Vela, das classes “HPE 25”, “Snipe” ou “TP52”.

5

B)

Participação com classificação entre os três primeiros lugares em
Campeonatos Estaduais nas classes “HPE 25”, “Snipe” ou “TP52”.
Primeiro lugar: cinco pontos; segundo lugar: três pontos; e terceiro lugar:
dois pontos, perfazendo um total máximo de 10 pontos.

10

C)

Participação com classificação entre os três primeiros lugares em
Campeonatos Brasileiros nas classes “HPE 25”, “Snipe” ou “TP52”.
Primeiro lugar: dez pontos; segundo lugar: seis pontos; e terceiro lugar:
quatro pontos, perfazendo um total máximo de 20 pontos.

D)

Participação com classificação entre os três primeiros lugares em
Campeonatos Mundiais de Vela das classes: “HPE 25”, “Snipe” ou
“TP52”. Primeiro lugar: vinte e cinco pontos; segundo lugar: quinze
pontos; e terceiro lugar: dez pontos, perfazendo um total máximo de 50
pontos.

50

E)

Certificado de qualificação profissional internacional, complementar à
graduação, na modalidade de Vela.

15

TOTAL

20

100
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d) Quadro Técnico-Magistério – Educação Física:
I) Atletismo – Arremesso e Lançamentos
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Atletismo) nas provas
de arremesso ou lançamento do atletismo.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação de atletismo.

TOTAL

5

30

15
100

II) Atletismo – Pista (Fundo)
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

D)
E)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.
Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Atletismo) nas provas
pista fundo do atletismo.
Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação de atletismo.

TOTAL

5

30
15
100
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III) Atletismo – Pista (Raso)
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Atletismo) nas provas
de pista raso do atletismo.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação de atletismo.

TOTAL

5

30

15
100

IV) Atletismo – Saltos
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Atletismo) nas provas
de saltos do atletismo.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação de atletismo.

TOTAL

5

30

15
100
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V) Basquetebol
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Basquetebol).

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30
15
100

VI) Canoagem
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Canoagem).

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30
15
100
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VII) Judô
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Judô) nas provas de
arremesso ou lançamento do atletismo.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30

15
100

VIII) Pólo Aquático
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos) na
modalidade de pólo aquático.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30

15
100
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IX) Tiro – Arma Curta
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Tiro Esportivo) na
modalidade de tiro – arma curta.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30

15
100

X) Tiro – Arma Longa
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Tiro Esportivo) na
modalidade de tiro – arma longa.

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30

15
100
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XI) Triatlo
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Triatlo).

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30
15
100

XII) Vela
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

A)

Exercício comprovado de atividade profissional prática na área pretendida
como treinador e/ou atleta de alto rendimento, na Administração Pública ou
Privada, período mínimo de quatro anos comprovados.

40

B)

Atuação como professor em Instituição de Ensino Superior em cursos na
área ou em áreas correlatas.

10

C)

Participação em cursos, congressos, simpósios, jornadas, oficinas e outras
atividades correlatas a área pretendida, com um ponto por participação, até
o limite de cinco participações, perfazendo um total de cinco pontos.

D)

Atuação como preparador físico de atleta que tenha participado de
competição de destaque nacional (competições do calendário das
federações estaduais ou Confederação Brasileira de Vela).

E)

Certificado de curso de aperfeiçoamento ou curso de técnico na área
pretendida emitido por federação ou confederação da modalidade.

TOTAL

5

30
15
100
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Local, _______de_______________de _____.

Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca
Carimbo e Assinatura

________________________________
Presidente da Banca
Carimbo e Assinatura

_____________________________
Membro da Banca
Carimbo e Assinatura
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___________________________
Membro da Banca
Carimbo e Assinatura

