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1
Apresentação
de Currículo
Obrigatório
SIM/ NÃO

QUADRO 2

4
Classificatório: Experiência
Indicar quais
3
Classificatório: Experiência na como analista/programador
Resultado da 1ª Etapa
2
Graduação na área da Ciência da Computação Validação
candidatos devem ser
SIM = 3,00
ou desenvolvedor de
Classificado/ Não Classificado
área de formação
Obrigatório
SIM/ NÃO
Sim/Não
chamados para a
NÃO = 0,00
sistemas
SIM =
Máximo 7 pontos
entrevista.
(máximo) 4,00
NÃO = 0,00

QUADRO 1

Nome dos avaliadores:
Nome:
Nome:
Nome:

Cargo:
Cargo:
Cargo:

Diploma de curso superior obtido em país estrangeiro deve ser revalidado por universidade pública brasileira, de acordo com o artigo 48 § 2º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e as Resoluções 01/2002 e 08/2007

QUADRO 2 - Nesta fase, serão pontuados, exclusivamente, os currículos válidos, ou seja, aqueles que obtiverem resposta “SIM” em todos os requisitos obrigatórios listados no Quadro 1 da Ficha de Avaliação. A pontuação será o resultado da
análise dos critérios classificatórios informados no Termo de Referência. Serão preenchidos na Ficha de Avaliação de cada candidato, indicando a pontuação obtida para cada um dos requisitos desejáveis/preferenciais listados, de acordo com
critérios definidos na mesma tabela. A pontuação da formação acadêmica obedecerá à titulação acadêmica máxima obtida pelo candidato, sendo pontuado apenas o maior título obtido pelo profissional.

Tabela de Pontuação - Peso dos documentos comprobatórios
1 e 2 - Eliminatórios
3 - Sim = 3,0 Não = 0,0
4 - Sim = 4,0 Não = 0,0
Observações:
QUADRO 1 - Nesta fase, os currículos dos candidatos serão analisados para verificação do cumprimento dos requisitos obrigatórios (e, portanto, eliminatórios), de acordo com as qualificações profissionais obrigatórias de formação acadêmica
e experiência profissional informadas no Termo de Referência. Será preenchido o Quadro 1 da Ficha de Avaliação de cada candidato, respondendo “SIM” ou “NÃO” para cada um dos requisitos obrigatórios citados.

Candidatos

Nº. de vagas: Uma (01) vaga

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / SECRETARIA DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE - OPAS
EDITAL Nº 02/2018
TERMO DE REFÊRENCIA - PERFIL 01
Formação Acadêmica: • Obrigatório: Graduação na área da Tecnologia da Informação; Experiência Profissional: • Desejável: experiência na área de formação; experiência como analista/programador ou
desenvolvedor de sistemas.

