
 
 

 ANEXO I – ORIENTAÇÃO, PRINCÍPIOS E VALORES PARA A PONTUAÇÃO - DESENVOLVEDORES 

ORIENTAÇÕES 

• Somente serão válidos os itens com comprovação; 

• A pontuação máxima é 100 pontos. 

PRINCÍPIOS: 

• Maior valorização de quem já teve experiência de trabalho em desenvolvimento de sistemas, engenharia de software 
ou gestão de TI, com ênfase em gestão de políticas públicas e agricultura familiar. 

• Maior valorização para estagiários na área de projeto e desenvolvimento de sistemas com ênfase em gestão de 
políticas públicas e agricultura familiar. 

• Publicação de trabalhos com foco em gestão de políticas públicas e agricultura familiar. 

• Participação em eventos foco em gestão de políticas públicas e agricultura familiar. 

 

ANEXO II – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DAS – ENTREVISTAS - DESENVOLVEDORES 

VALORES 

ITEM 
EXPERIÊNCIA  

PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

SUBTOTAL  

DE PONTOS 

1 

Exercício de atividade profissional na área projeto e 
desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, gestão de 
TI, sistemas de aplicações web com banco de dados, conforme 
os seguintes períodos: 3 a 6 meses: 7 pontos; 7 a 12 meses: 14 
pontos; 13 a 18 meses: 21 pontos; 19 a 24 meses: 28 pontos; 
superior a 24 meses: 35 pontos. 

35 pontos  

2 

Exercício de atividade de pesquisa, extensão e/ou inovação, na 
área de projeto e desenvolvimento de sistemas, engenharia de 
software, gestão de TI, sistemas de aplicações web com banco 
de dados, com 5 pontos por ano, até o total 15 pontos (3 anos) 

15 pontos  

3 

Estágio curricular obrigatório ou não obrigatório na área de projeto 
e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, ou 
gestão de TI, sistemas de aplicações web com banco de dados, 
em períodos ininterruptos ou não, conforme os seguintes 
períodos: 3 a 6 meses – 4 pontos; 7 a 12 meses – 8 pontos; 13 a 
18 meses – 12 pontos; 19 a 24 meses – 16 pontos; superior a 24 
meses – 20 pontos. 

20 pontos  

4 

Produção técnica de softwares, conforme os seguintes critérios: 
Prototipação de sistemas na academia: 2 pontos; Registro de 
softwares 5 pontos, até o limite de 10 pontos. 

10 pontos  

5 

Trabalhos científicos e artigos apresentados em congressos ou 
simpósios, publicações em periódicos, ou orientação e 
coorientação de trabalhos, relacionados à área fim desta 
chamada, ocorridos nos últimos 3 anos, com 2 pontos por 
trabalho, até o limite de 5 trabalhos. 

10 pontos  



 
 

6 

Ministrar e ou participar de cursos, congressos, palestras, 
simpósios, jornadas, oficinas e outras atividades correlatas à área 
fim desta chamada, de no mínimo 8 horas, ocorridos nos últimos 
3 anos, com 2 pontos por participação, até o limite de 5 
participações. 

10 pontos  

TOTAL GERAL DE PONTOS 
100 pontos  

 

 

  



 
 

ANEXO I – ORIENTAÇÃO, PRINCÍPIOS E VALORES PARA A PONTUAÇÃO - SUPORTE DE DADOS E GESTÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

ORIENTAÇÕES 

● Somente serão válidos os itens com comprovação; 

● A pontuação máxima é 100 pontos. 

PRINCÍPIOS: 

● Maior valorização de quem já teve experiência de trabalho e/ou pesquisa com no mínimo mestrado ou experiência de 
quatro anos em desenvolvimento e pesquisa nas áreas de  

● Ter experiência em gestão de políticas públicas para agricultura familiar. 

● Ter experiência acesso a mercados para agricultura familiar. 

● Publicação de trabalhos, com ênfase em gestão de políticas públicas para agricultura familiar 

● Participação em eventos, com ênfase em gestão de políticas públicas para agricultura familiar 

● Capacidade e facilidade operacional em informática básica: Exel, Word, etc. 

 

VALORES 

ITEM 
EXPERIÊNCIA 

 PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
SUBTOTAL DE PONTOS 

1 

Exercício de atividade profissional na área de gestão de 
políticas públicas para agricultura familiar e acesso a 
mercados para agricultura familiar, conforme os seguintes 
períodos: 3 a 6 meses: 7 pontos; 7 a 12 meses: 14 pontos; 
13 a 18 meses: 21 pontos; 19 a 24 meses: 28 pontos; 
superior a 24 meses: 35 pontos. 

35 pontos  

2 

Exercício de atividade de pesquisa, extensão e/ou 
inovação, na área de gestão de políticas publicas para 
agricultura familiar e acesso a mercados para agricultura 
familiar, com 5 pontos por ano, até o total 15 pontos (3 
anos) 

15 pontos  

3 

Estágio curricular obrigatório ou não obrigatório na área 
de gestão de políticas públicas para agricultura familiar e 
acesso a mercados para agricultura familiar, em períodos 
ininterruptos ou não, conforme os seguintes períodos: 3 a 
6 meses – 4 pontos; 7 a 12 meses – 8 pontos; 13 a 18 
meses – 12 pontos; 19 a 24 meses – 16 pontos; superior 
a 24 meses – 20 pontos. 

20 pontos  



 
 

4 
Produção técnica de políticas públicas para agricultura 
familiar, conforme os seguintes critérios: 2 pontos cada. 10 pontos  

5 

Trabalhos científicos e artigos apresentados em 
congressos ou simpósios, publicações em periódicos, ou 
orientação e coorientação de trabalhos, relacionados à 
área fim desta chamada, ocorridos nos últimos 3 anos, 
com 2 pontos por trabalho, até o limite de 5 trabalhos. 

10 pontos  

6 

Ministrar e ou participar de cursos, congressos, palestras, 
simpósios, jornadas, oficinas e outras atividades 
correlatas à área fim desta chamada, de no mínimo 8 
horas, ocorridos nos últimos 3 anos, com 2 pontos por 
participação, até o limite de 5 participações. 

10 pontos  

TOTAL GERAL DE PONTOS 100 pontos  

 

ANEXO II – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DAS – ENTREVISTAS - SUPORTE DE DADOS E GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 
Atuação em atividades de pesquisa correlatas à área do profissional objeto da 
seleção; 

10 

2 
Conhecimento acerca das atividades e competências de gestão de políticas 
públicas para agricultura familiar e acesso a mercados para agricultura familiar 

20 

3 
Conhecimento das atividades a qual se candidata: gestão de políticas públicas 
para agricultura familiar e acesso a mercados para agricultura familiar 

20 

4 
Avaliação de habilidades que serão úteis ao desempenho das atividades, tais 
como gestão de políticas públicas para agricultura familiar e acesso a mercados 
para agricultura familiar. 

20 

5 Capacidade de desenvolver trabalho em equipe; 10 

6 Apresentar boa capacidade de comunicação; 10 

7 Ter iniciativa e proatividades; 05 

8 Capacidade de articulação. 05 

TOTAL GERAL DE PONTOS 
100 pontos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III - MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO 

Eu________________________________________________________, CPF nº __________________ solicito revisão do 

resultado relativo à __________________________________________ pelos seguintes motivos: 

Elencar os motivos pelos quais solicita a revisão do processo seletivo 

  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Telefone: ____________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

Mossoró, ______/______/__________ 

  

 

______________________________________________ 

Assinatura 


