Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 201 - Gerente da Qualidade (Classe Titular - Padrão III)
Valor unitário em
pontos

Valor
máximo
em pontos

Pós-Doutorado

10

10

Doutorado

35

35

Mestrado

5

5

50

50

Tempo de Trabalho na
área

2,0 pontos a cada
período de 6 meses

40

Experiência em Química

Tempo de Trabalho em
Laboratórios de Controle
Antidoping,
na
experiência requerida

0,5 pontos a cada
período de 6 meses

10

Experiência em
Laboratórios de Controle
Antidoping

50

50

Categoria

Titulação

Descrição

Pontuação de Titulação

Experiência
Profissional

Pontuação de Experiência
Pontuação Total

100

Objeto do Título

Formação na área de
Química

-

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 202 - Pesquisador A-B / Cromatografia e espectrometria de massas (Classe Titular - Padrão III)
Valor
Valor unitário em
Categoria
Descrição
máximo
Objeto do Título
pontos
em pontos
Formação em Biologia,
Doutorado
25
25
Titulação
Farmácia, Química,
Mestrado
25
25
Processos Químicos, ou
Pontuação de Titulação
50
50
áreas afins
Experiência em
22,5 pontos a cada
Biologia, Farmácia,
Tempo de Trabalho na área
45
período de 6 meses
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins
Experiência
Profissional
Tempo de Trabalho em
Experiência em
2,5 pontos a cada
Laboratórios de Controle
5
Laboratórios de Controle
período de 6 meses
Antidoping
Antidoping
Pontuação de Experiência
Pontuação Total

50

50
100

-

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 203 - Pesquisador A-B / Cromatografia e espectrometria de massas (Classe Titular - Padrão II)
Valor
Valor unitário em
Categoria
Descrição
máximo
Objeto do Título
pontos
em pontos
Formação em Biologia,
Doutorado
25
25
Farmácia, Química,
Titulação
Processos Químicos, ou
Mestrado
25
25
áreas afins
Pontuação de Titulação
50
50

Experiência
Profissional

Tempo de Trabalho na área

22,5 pontos a cada
período de 6 meses

45

Experiência em
Biologia, Farmácia,
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins

Tempo de Trabalho em
Laboratórios de Controle
Antidoping

2,5 pontos a cada
período de 6 meses

5

Experiência em
Laboratórios de Controle
Antidoping

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 204 - Pesquisador A-B / Análise de Proteínas (Classe Titular - Padrão II)
Valor
Valor unitário em
Categoria
Descrição
máximo
Objeto do Título
pontos
em pontos
Formação em Biologia,
Doutorado
25
25
Titulação
Farmácia, Química,
Mestrado
25
25
Processos Químicos, ou
Pontuação de Titulação
50
50
áreas afins
Experiência em
22,5 pontos a cada
Biologia, Farmácia,
Tempo de Trabalho na área
45
período de 6 meses
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins
Experiência
Profissional
Tempo de Trabalho em
Experiência em
2,5 pontos a cada
Laboratórios de Controle
5
Laboratórios de Controle
período de 6 meses
Antidoping
Antidoping
Pontuação de Experiência
Pontuação Total

50

50
100

-

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 205 - Pesquisador A-B (Classe Titular - Padrão II)

Doutorado

25

Valor
máximo
em pontos
25

Mestrado

25

25

50

50

9 pontos a cada
período de 6 meses

45

1 ponto a cada período
de 6 meses

5

Experiência em
Laboratórios de Controle
Antidoping

50
100

-

Categoria
Titulação

Descrição

Valor unitário em
pontos

Pontuação de Titulação

Tempo de Trabalho na área
Experiência
Profissional

Tempo de Trabalho em
Laboratórios de Controle
Antidoping
Pontuação de Experiência
Pontuação Total

50

Objeto do Título
Formação em Biologia,
Farmácia, Química,
Processos Químicos, ou
áreas afins
Experiência em
Biologia, Farmácia,
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins,
preferencialmente em
cromatografia com foco
em técnicas hifenadas e
participação de estudos
de validação em métodos
analíticos de preparo de
amostras.

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 206 - Pesquisador A-B / Cromatografia e espectrometria de massas (Classe Titular - Padrão I)
Valor
Valor unitário em
Categoria
Descrição
máximo
Objeto do Título
pontos
em pontos
Formação em Biologia,
Doutorado
25
25
Titulação
Farmácia, Química,
Mestrado
25
25
Processos Químicos, ou
Pontuação de Titulação
50
50
áreas afins
Experiência em
Experiência
9 ponto a cada período
Biologia, Farmácia,
Tempo de Trabalho na área
45
Profissional
de 6 meses
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins
Tempo de Trabalho em
Laboratórios de Controle
Antidoping

1 ponto a cada período
de 6 meses

Pontuação de Experiência
Pontuação Total

50

5

Experiência em
Laboratórios de Controle
Antidoping

50
100

-

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

Anexo VI – Critérios para Análise Curricular
Cargo: 207 - Pesquisador A-B / Análise de Proteínas (Classe Titular - Padrão I)
Valor
Valor unitário em
Categoria
Descrição
máximo
Objeto do Título
pontos
em pontos
Formação em Biologia,
Doutorado
25
25
Titulação
Farmácia, Química,
Mestrado
25
25
Processos Químicos, ou
Pontuação de Titulação
50
50
áreas afins
Experiência em
9 ponto a cada período
Biologia, Farmácia,
Tempo de Trabalho na área
45
de 6 meses
Química, Processos
Químicos, ou áreas afins
Experiência
Profissional
Tempo de Trabalho em
Experiência em
1 ponto a cada período
Laboratórios de Controle
5
Laboratórios de Controle
de 6 meses
Antidoping
Antidoping
Pontuação de Experiência
Pontuação Total

50

50
100

-

Critérios Objetivos utilizados na Análise Curricular
Experiência geral na área e Experiência Requerida em Laboratórios de Controle Antidoping
A comprovação dos critérios objetivos quanto à capacitação técnico-profissional e à aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o cargo, ou com a área de atuação
se fará por meio da apresentação de uma ou mais declarações, certidões de acervo técnico ou documentos
equivalentes expedidas por instituições públicas ou privadas, devidamente identificadas, em nome dos
candidatos. Estes documentos são exigidos dos candidatos enquanto profissionais legalmente habilitados, e
tratam de sua experiência profissional em atividades pertinentes ao desempenho da função.

