ORIENTAÇÕES para 3ª Etapa - Análise Curricular
Processo Seletivo Público CREDEQ/GO - Edital nº001/2014
Dias 15 e 16/12/2014
SOMENTE para CANDIDATOS APROVADOS na 2ª ETAPA PROVA OJETIVA
(DADOS NA ÍNTEGRA Página 13 e 14 - Capítulo XI e ANEXO V do Edital nº001/2014)
- A Análise Curricular, de natureza eliminatória e classificatória, que será realizada com base nos
critérios objetivos constantes das tabelas do Anexo V do edital
- Os candidatos apresentarão para Análise Curricular os comprovantes dos títulos e
aperfeiçoamentos, conforme Anexo V, que porventura possuam no período previsto no cronograma.
- Os documentos devem ser protocolados conforme cronograma do Edital, pessoalmente ou por
procurador
Dias 15 e 16 de dezembro de 2014 das 08h - 18h (sem intervalo para almoço)
Local: Humana Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos
Rua 115, Nº 128 - Setor Sul, Goiânia/GO (Ponto de referência: em frente ao Cepal do Setor Sul)
- Os documentos deverão ser entregues:
Em envelope lacrado: com a identificação do candidato descrita na parte externa do envelope,
contendo: nome completo, o cargo e especialidade (se for o caso);
- Para a comprovação dos documentos, o candidato deverá entregar, mediante protocolo, cópia
autenticada da documentação prevista no Anexo V.
- Para efeito de pontuação as cópias não autenticadas não serão consideradas.
- Não haverá devolução dos documentos apresentados.
- Não serão recebidos documentos originais.
- Os candidatos que não apresentarem, no período definido no cronograma, o envelope, serão
excluídos nesta Etapa e do Processo Seletivo.
- Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas neste Edital, os
pontos não serão apurados.
- O resultado da 3ª Etapa - Análise Curricular será divulgada no sítio www.credeq-go.org.br, na data
prevista no cronograma dia 05 de janeiro de 2015.

Goiânia - GO, 08 de dezembro de 2014.

Psicóloga Esthersanne de Amorim e Silva
CRP 09/1796

Diretora
Humana Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos
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ANEXO V
QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE CURRICULAR
Quantidade máxima
de títulos

Título / Experiência
Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de pós-graduação em
nível de doutorado (título de doutor), ou
certificado/declaração
de
conclusão
acompanhada do histórico escolar,
fornecido pela instituição de ensino*
Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de pós-graduação em
nível de mestrado (título de mestre), ou
certificado/declaração
de
conclusão
acompanhada do
histórico
escolar,
fornecido pela instituição de ensino*
Certificado ou Diploma devidamente
registrado, de conclusão de curso de
especialização, em nível de pósgraduação, com carga horária mínima de
360 horas*
Certificado de conclusão de curso de
Extensão na área de atuação escolhida
com duração mínima de 30h.
Experiência profissional na
formação (mínimo 06 meses**)

área

de

Experiência profissional no desempenho
de atividades idênticas ou correlatas com
as desenvolvidas na área de atuação
escolhida, em instituição federal, estadual,
municipal ou privada no mínimo 06
meses** comprovado no ano.
Produção Científica na área***

Pontuação por
título

Pontuação Máxima

1

5

5

1

4

4

1

2

2

1

1

1

4

5

20

4

6

24

2

2

4

OBS: A experiência exigida deverá ser comprovada com datas de início e fim, cargo e/ou função, através da
apresentação da cópia da CTPS devidamente assinada e/ou declarações firmadas pelo responsável da
Instituição, em papel timbrado onde se identifique o CNPJ, endereço e telefone de contato da empresa.
*Todos os cursos de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado devem ser
reconhecidos pelo MEC.
** As experiências apresentadas serão classificadas de 06(seis) em 06 (seis) meses, obtendo o peso
máximo, conforme tabela acima.
***Considera-se produção científica:
I - artigos publicados em periódicos científicos;
II - teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC;
III - teses e dissertações defendidas em cursos de pós-graduação strictu sensu;
IV - livros e capítulos de livros;
V - trabalhos apresentados em eventos científicos e acadêmicos;
VI - produção cultural oriunda de trabalhos científicos e acadêmicos.
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