ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

Ficha de Avaliação Curricular
Edital nº 01/2019 – Perfil 06
Nº. de Vagas: 01
Formação Acadêmica:
•
Obrigatório: Graduação nas áreas das Ciências Humanas e/ou Saúde.
•
Desejável: Pós-graduação na área de educação inclusiva e/ou saúde e/ou sobre pessoas com deficiência e altas habilidades.
Experiência Profissional:
•
Obrigatório: experiência mínima de três anos na área de formação.
•
Desejável: Experiência profissional em atividades relacionadas a projetos que envolvam o desenvolvimento infantil; experiência comprovada em processos de capacitação/formação de profissionais; publicação em livro, revista ou
periódico; experiência comprovada em políticas públicas.
Outros:
•
Obrigatório: disponibilidade para viagens; disponibilidade de tempo em horário comercial para atender às responsabilidades do contrato; atuar presencialmente em Porto Alegre; ter facilidade com mídias digitais.
Quadro 01

Nº

Candidato

1
Apresentação
de Currículo
Obrigatório
SIM/ NÃO

2
Graduação
nas áreas das
Ciências
Humanas
e/ou Saúde

3
Experiência
mínima de
três anos na
área de
formação

Obrigatório
SIM/ NÃO

Obrigatório
SIM/ NÃO

Quadro 02

Validação
SIM/NÃO

4
Desejável
Pós-graduação
na área de
educação
inclusiva e/ou
saúde e/ou sobre
pessoas com
deficiência e
altas habilidades
SIM = 1,0
NÃO = 0

5
Desejável
Experiência
profissional em
atividades
relacionadas a
projetos que
envolvam o
desenvolvimento
infantil
SIM = 1,5
NÃO = 0

6
Desejável
experiência
comprovada em
processos de
capacitação/
formação de
profissionais
SIM = 1,5
NÃO = 0

7
Desejável
Publicação em
livro, revista ou
periódico

8
Desejável
experiência
comprovada em
políticas públicas

SIM = 1,0
NÃO = 0

SIM = 1,0
NÃO = 0

Resultado da
1ª Etapa
Classificado
ou não
classificado
MÁXIMO
6,0 PONTOS

Quadro 01
Questões eliminatórias. Caso o candidato tenha um resposta negativa, não passa para a segunda fase da avaliação curricular.
Quadro 02
*Questão 04: pontuar conforme os seguintes pesos, considerando apenas a graduação mais alta: Doutorado = 1,0 pontos / Mestrado = 0,8 / Especialização = 0,6 / Aperfeiçoamento = 0,4 / outros cursos não pontuam.
**Questão 05 e 06: considerar 0,5 por ano de experiência, sendo que a contagem poderá atingir até 03 anos, totalizando 1,5 pontos máximos.
***Questões 07,08: considerar considerar 1,0 para sim e 0 para não.

Candidatos para as
entrevistas

