
ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÃO E TITULAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
MINISTRANTES 

 
Grupo Descrição Pontos Máximos Por Item 

 Carta de Intenção 6,0 (seis) pontos 

1 Titulação de Doutorado 1,0 (um) ponto 

2 Titulação de Mestrado 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) ponto 

3 Titulação de Especialização 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto 

4 Experiência de no mínimo 1 (um) ano, na área da criança e do adolescente, compatível com a 
temática dos módulos, conforme conteúdo programático do curso, sendo 0,50 (meio) ponto 
para cada ano de experiência até o máximo 1 (um) ponto, respeitando os pontos máximos por 
item.   

1,0 (um) ponto 

5 Experiência como Ministrante em cursos de formação de trabalhadores do Sistema de 
Garantia de Direitos, compatível com a temática dos módulos, conforme conteúdo 
programático do curso, sendo 0,50 (meio) ponto para cada curso ministrado, até o máximo 1,0 
(um) ponto, respeitando os pontos máximos por item.   

1,0 (um) ponto 

Total 10 (dez) pontos 

 
 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
 

Grupo Descrição Pontos Máximos Por Item 
 

 Carta de Intenção  6,0 (seis) pontos 

1 Titulação de Doutorado 1,0 (um) ponto 



2 Titulação de Mestrado 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) ponto 

3 Titulação de Especialização 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto 

4 Experiência de no mínimo 1 (um) ano, na área da criança e do adolescente, compatível com 
a temática dos módulos, conforme conteúdo programático do curso, sendo 0,50 (meio) 
ponto para cada ano de experiência até o máximo 1,0 (um) ponto, respeitando os pontos 
máximos por item.   

1,0 (um) ponto 

5 Experiência como Supervisor Pedagógico em cursos de formação de trabalhadores do 
Sistema de Garantia de Direitos, compatível com a temática dos módulos, conforme 
conteúdo programático do curso, sendo 0,50 (meio) ponto para cada curso supervisionado, 
até o máximo 1,0 (um) ponto, respeitando os pontos máximos por item.   

1,0 (um) ponto 

Total 10 (dez) pontos 

 

TUTOR 
 

Grupo Descrição Pontos Maximo por item 
 

 Carta de Intenção 6,0 (seis) pontos 

1 Titulação de Doutorado 1,0 (um) ponto 

2 Titulação de Mestrado 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) ponto 

3 Titulação de Especialização 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto 

4 Experiência de no mínimo 1 (um) ano, na área da criança e do adolescente, compatível 
com a temática dos módulos, conforme conteúdo programático do curso, sendo 0,50 
(meio) ponto para cada ano de experiência até o máximo 1,0 (um) ponto, respeitando 
os pontos máximos por item.   

1,0 (um) ponto 

5 Experiência na elaboração de Projetos na área do Sistema de Garantia de Direitos, 
compatível com a temática dos módulos, conforme conteúdo programático do curso, 
sendo 0,50 (meio) ponto para cada projeto elaborado, até o máximo 1,0 (um) ponto, 
respeitando os pontos máximos por item.   

1,0 (um) ponto 

Total 10 (dez) pontos 

 
 


