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EDITAL DA INCUBADORA SUL CAPIXABA N.º 01/2018 

ANEXO II 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

VALOR DE 

PONTOS POR 

COMPROVAÇÃO 

Certificado e histórico de Curso Doutorado, Mestrado ou Pós-

Graduação Lato Sensu na área de Gestão, Administração ou 

Empreendedorismo, obtido em curso que atenda às prescrições da 

Resolução no 01/2007 do Conselho Nacional de Educação ou, 

quando estrangeiro, devidamente revalidado. 

3 1 

Certificados de participação em cursos na área de Gestão, 

Administração ou Empreendedorismo, em Instituição de Ensino 

devidamente regularizada, com carga horária igual ou superior a 

180 (cento e oitenta) horas, exceto Especialização Lato Sensu. 

4 0,25 

Certificados de participação em cursos na área de Gestão, 

Administração ou Empreendedorismo, em Instituição de Ensino 

devidamente regularizada, com carga horária de 80 (oitenta) até 

179 (cento e setenta e nove) horas. 

3 0,20 

Certificados de participação em cursos na área de Gestão, 

Administração ou Empreendedorismo, em Instituição de Ensino 

devidamente regularizada, com carga horária de 40 (quarenta) até 

79 (setenta e nove) horas. 

2 0,15 

Atestado ou Declaração de experiência profissional comprovado 

por meio de declaração da Instituição ou carteira de trabalho, em 

atividade relacionada à área da vaga a que concorre (tempo mínimo 

de 06 meses). 

4 0,50 

Atestado ou Declaração de experiência profissional comprovado 

por meio de declaração da Instituição ou carteira de trabalho, em 

atividade não relacionada à área da vaga a que concorre (tempo 

mínimo de 06 meses). 

4 0,25 

Atestado ou Declaração de atuação como bolsista de pesquisa ou 

extensão – Nível Superior (tempo mínimo de 06 meses). 
2 0,25 

Atestado ou Declaração de atuação como bolsista de pesquisa ou 

extensão – Nível Médio (tempo mínimo de 06 meses). 
2 0,20 

Atestado ou Declaração de atuação como bolsista de pesquisa ou 

extensão – Apoio Técnico (tempo mínimo de 06 meses). 
4 0,20 

Atestado ou Declaração de atuação como monitor de disciplina 

(tempo mínimo de 06 meses). 
4 0,10 
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