
TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS

 Bloco 1 – Desenvolvimento funcional e atividades extraordinárias no exercício do cargo

Cód. Título
Pontuação Aferição

por
Validade

Unitária Máx.

1.01

Ato  de  designação/nomeação  como  membro  ou  secretário  de
comissão,  comitê  ou  grupo  de  trabalho  na  Defensoria  Pública  do
Estado,  sem prejuízo de  suas  funções  regulares.  (desde  que seja
mediante cadastro e com ampla divulgação) -  Com inscrição

2 6 ato 2 anos

1.02

Certidão  comprobatória  do  exercício  de  atividade  de  fiscal  de
concurso  público  ou  de  auxiliar  na  organização,  execução  e
fiscalização  de  processo  seletivo  para  contratação  de  estagiários,
sem prejuízo de suas funções regulares. (com limite de unidades)

atividade 2 anos

1.03
Certidão comprobatória de exercício de atividades extraordinárias (tal
como  atendimento  no  call  center ou  no  plantão)  no  período  do
recesso forense. (pontuação baixa)

dia 2 anos

1.04

Certidão  comprobatória  da  atuação  voluntária  em  mutirões  de
atendimento  orientação,  desde  que  não  faça  parte  de  suas
atribuições.  (desde  que  seja  mediante  cadastro  e  com  ampla
divulgação) -  Com inscrição

mutirão 2 anos

1.05
Certificado de participação em treinamento ou curso promovido ou
custeado pela Defensoria Pública do Estado.

2 20 curso 2 anos

1.06
Certificado de conclusão  de curso de Brigada de Incêndio.  (desde
que seja oferecido frequentemente e com ampla divulgação)

2 2 curso Contínua

1.07

Certificado  de  que  proferiu  curso  ou  treinamento  promovido  pelo
CECADEP ou que participou na elaboração de curso disponibilizado
na  plataforma  EAD  na  intranet.  (mediante  cadastro  com  ampla
divulgação e com número limitado de participações)

5 20 curso 3 anos

1.08
Certificado de participação em congresso, fórum, seminário, simpósio
ou  evento  semelhante,  devidamente  autorizada  pela  Defensoria
Pública.

2 20 evento 2 anos

1.09

Certificado  de  que  palestrou  em  congresso,  fórum,  seminário,
simpósio ou evento semelhante, em razão de atividade desenvolvida
na Instituição, cuja participação tenha sido autorizada pela Defensoria
Pública.

5 20 evento 2 anos

1.10
Ato de designação/nomeação como gestor de contrato ou como fiscal
de contrato ou de obra.

2 6
contrato/

obra
2 anos

1.11
Ato de designação/nomeação como membro de comissão sindicante/
processante em procedimento disciplinar.

2 6 ato 2 anos

1.12 Registro de voto de louvor reconhecido pela Defensoria Pública. 4 8 registro Contínua

1.13
Certificado de participação em concurso de práticas promovido pela
Instituição, inclusive os realizados por Defensorias Públicas de outros
Estados da Federação.

2 10 concurso 2 anos

1.14

Certificado de atuação como multiplicador no treinamento de outros
servidores  da  Instituição,  devidamente  expedido  pela  Diretoria  de
Recursos Humanos.(mediante cadastro com ampla divulgação e com
número limitado de participações) – com pontuação baixa

3 15 atuação 2 anos

 Bloco 2 – Desenvolvimento Pessoal

Cód. Título
Pontuação Aferição

por
Validade

Unitária Máx.

2.01
Diploma  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  em  nível  de
doutorado, devidamente reconhecido pelo MEC.

60 120 curso Contínua

2.02
Diploma  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  em  nível  de
mestrado, devidamente reconhecido pelo MEC.

45 90 curso Contínua

2.03
Diploma  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  lato  sensu de
carga horária  mínima de 360 horas/aula,  devidamente reconhecido
pelo  MEC ou  que  atenda ao disposto  na  Resolução  CNE/CES nº

30 90 curso Contínua



1/2007. 

2.04
Diploma  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  em  nível  de
aperfeiçoamento ou extensão de carga horária mínima de 180 horas/
aula

15 45

2.05
Diploma  de  conclusão  de  curso  de  graduação  (bacharelado  ou
licenciatura), além do exigido para o cargo (reconhecido pelo MEC)

45 90

2.06
Diploma de conclusão de curso de graduação em nível de tecnólogo,
além do exigido para o cargo (reconhecido pelo MEC)

30 90

2.07
Certificado de conclusão de curso técnico,  além do exigido para o
cargo, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação.

20 60

2.08
Certificado  de  conclusão  de  treinamento  ou  curso  diverso  dos
promovidos ou custeados pela Defensoria Pública, com carga horária
mínima de 16 horas/aula

2 20

2.09
Certificado  como  participante  em  congressos,  fóruns,  seminários,
simpósios  e  eventos  semelhantes,  com  carga  horária  mínima
superior a 4 horas/aula.

1 10 4 anos

 Bloco 3 – Atividades de ensino e produção intelectual

Cód. Título
Pontuação Aferição

por
Validade

Unitária Máx.

3.01
Certidão comprobatória do exercício de docência em curso de nível
superior  ou extensão universitária,  reconhecido pelo MEC (ver nos
consursos – prova de títulos)

3.02
Certidão comprobatória do exercício de docência em curso de ensino
fundamental, médio, técnico ou equivalente autorizado pelo Conselho
Estadual de Educação ou reconhecido pelo MEC. 

1/x
horas-
aula

3.03

Certificado  de  palestrante  em  congressos,  fóruns,  seminários,
palestras  e  eventos  semelhantes,  cuja  carga  horária  mínima  seja
superior  a  4 horas-aula  e que  não  em razão  da atividade junto  à
Defensoria Pública.

5 20

3.04 Publicação de artigo científico individual em livro de conteúdo técnico,
que  não  a  Revista  da  Defensoria  Pública  (Por  que  não?),
devidamente comprovado. (artigos diferentes)

15 60

3.05 Publicação de artigo científico coletivo em livro de conteúdo técnico,
que  não  a  Revista  da  Defensoria  Pública  (Por  que  não?),
devidamente comprovado. (artigos diferentes)

10 40

3.06
Publicação de obra individual, na forma de livro físico ou digital, de
conteúdo técnico devidamente comprovado.

30 120

3.07
Publicação de obra coletiva,  na forma de livro físico ou digital,  de
conteúdo técnico devidamente comprovado.

20 80

Distribuição da Pontuação, por blocos:
Bloco 1 = 60%
Bloco 2 = 30%
Bloco 3 = 10%


