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ANEXO III DO EDITAL № 004/2021/SEMEC 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E AVALIAÇÃO CURRICULAR DE 

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS COMPROVANTE QUANTIDADE  PONTOS 

Unitário Máximo Total 

1. Formação 

1.1 Certificado de conclusão de nível médio. Diploma ou certidão 
devidamente registrados 
pelo órgão competente. 

1 5 5  

1.2 
Certificado de conclusão de graduação em nível 
superior em qualquer área.  

1 15 15 
 

2. Cursos 

2.1 

Comprovante de participação em cursos realizados 
na área de condução de veículos de transporte 
escolar, com carga horária mínima de 50 horas, 
para cada certificado, concluídos nos últimos anos, 
a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data 
de publicação do edital. 

Certificado ou Declaração 
devidamente registrado pelo 

órgão competente. 

2 5 10 

 

2.2 

Comprovante de participação em cursos realizados 
na área de transporte de passageiros, com carga 
horária mínima de 20 horas, para cada certificado, 
concluídos nos últimos anos, a saber: 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do 
edital. 

2 5 10 

 

3. Experiência profissional  

3 .1 

Experiência profissional comprovada em atribuições 
na área de condução de veículos de transporte de 
escolares, de no mínimo 3 (três) meses, por meio de 
declaração emitida pelo contratante. 
(A declaração deve ser dos serviços prestados do 
período de janeiro de 2017 até a data de publicação 
do edital) 

Declaração devidamente 
assinada pela empresa 

contratante. 
1 10 10 

 

TOTAL DE PONTOS 50 

 
PONTUAÇÃO TOTAL DE TÍTULOS: 

 

 
 

............................ – MS........, de........................ de 2021. 

 
 
 

Membro da Comissão Membro da Comissão Membro da Comissão 

 
 
 

Presidente da Comissão 

 
Observações:  
 

1) Não será aceita a pontuação de um mesmo título mais de uma vez. 
2) Nos certificados de comprovação dos cursos elencados no item 2.1, deverá constar a data de início e término. 
3) Só serão aceitos títulos cujos certificados ou declarações contenham carga horária, conteúdo do curso e 
identificação da instituição, com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo 
certificado/declaração. 
 

 

 

 

 

 

 


