
A�EXO II 
FICHA DE PO�TUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE FU�ÇÃO DE PROFESSOR  

1. Dados Pessoais: 
Nome: ________________________________________________________________________________Data Nasc:____/_____/____ 
End._________________________________________________________________________________________________________  
Cidade____________________________CEP:_______________________Telef: Res:_____________________Cel.:____________________   
RG: ____________________________________CPF: _____________________________________ 
Habilitação (formação): _________________________________________________________________________________________ 
SITUAÇÃO FUNCIONAL:       (   ) EFETIVO            (    )  CONTRATADO 
POSSUI VINCULO EMPREGATÍCIO?         

   a (      )  NÃO   
   b. (       ) SIM             TIPO:  (     )   PUBLICO      (     ) PRIVADO       JORNADA DE TRABALHO:___________ Horas / semanais 
_________________________________________________________________________________________________________________________   
2. Opção de Atribuição: 
(   ) Professor Educação Infantil                 (   )  Professor da EJA       (   ) Professor  Educação  Especial           (   ) Ensino Fundamental  1º a 5º anos  
(   ) Professor do Ensino Fundamental de 6º a 9º anos -  Área:________________________________________________________________________ 
(   ) Nutrição Escolar                                       (   ) Assistência Social                                                     (   ) Psicóloga 
ESCOLA: 
3.  �úmero de pontos obtidos pelo servidor: 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

I DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) 

Doutorado 80 (oitenta) pontos  

Mestrado 60 (sessenta) pontos  

Pós Graduação 

Especialização 40 (quarenta) pontos  

Licenciatura Plena 30 (trinta) pontos  Licenciatura 

Licenciatura Curta 20 (vinte) pontos  

Magistério  (cursando Superior) 15 (quinze) pontos  

 
 
 

a. 

Ensino Médio 

Propedêutico (cursando Superior) 10 (dez) pontos  

II. DO TEMPO DE SERVIÇO (EM A�OS) 

a. Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação 05 (cinco) pontos  

b. Para cada ano de serviço na Unidade Escolar 2,5 (dois e meio) 
pontos 

 

 III.     QUALIFICAÇÃO PROFISSIO�AL COMPLEME�TAR: 
a. Pela execução de Projetos Pedagógicos voltados para a melhoria da aprendizagem do 

aluno, aprovado pelo coletivo de professores das áreas de conhecimento e constante do 
PPP\PDE, no ano letivo de 2009; 

20 (vinte) pontos.  

b. Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem 
conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 30 
(três) pontos, nos últimos 03 (três) anos; 

05 (cinco) pontos 
para cada 40 horas. 

 

c. Publicação de artigos, na área de sua atuação, em meios de comunicação que possuam 
Conselho Editorial, com limite máximo de 30 (trinta) pontos; 

10 (dez) pontos para 
cada artigo. 

 

d. Comprovação anual, mediante certificado registrado pela instituição promotora do evento, 
de palestras, mini-cursos e conferências proferidas na área da educação, com limite 
máximo de 30 (trinta) pontos, nos últimos 03 (três) anos; 

10 (dez) pontos para 
cada publicação. 

 

100% 50 (cinquenta) pontos  

90% 40  (quarenta) pontos  

80% 30  (trinta) pontos  

 
 

e. 

 
Por participação no ano de 2009 no Projeto “SALA DO PROFESSOR’ 
mediante apresentação de Certificado de Participação expedido pela 
Secretaria Municipal de Educação 

75% 20  (vinte)  pontos  

f. Assiduidade de 100% do Regime/Jornada de trabalho/2009 (aulas/ em sala de aula). 20 (vinte) pontos  

g. Por participação em 100% das reuniões pedagógicas, no ano de 2009; 10 (dez) pontos  

h. Por projetos elaborados e executados  em atividades cívicas, comemorativas, no ano de 
2009; 

10 (dez) pontos  

4.                                                                                                                               TOTAL DE PO�TOS OBTIDOS  

5.                                 TOTAL DE PO�TOS DO TESTE SELETIVO  (para candidatos a contrato temporário)  

6.                                                                                                                                                    CÔMPUTO GERAL  

(Campo a ser preenchido no ato da entrega do anexo II) 
 
 
 
 DATA____/____/_____                 __________________________________________        _____________________________________________ 
                                                                     Assinatura do(a) candidato(a)                                          Responsável pela Atribuição 


