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ANEXO III 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRICULO 

 

A experiência profissional está alinhada com as funções estabelecidas e são habilidades necessárias 

para o adequado desempenho das atividades previstas.  

Para quase todas as funções será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em 

assentamentos de interesse social ou com população de baixa renda, uma vez que trata das áreas objeto 

de atuação dos profissionais que se pretende contratar, com particularidades e especificidades de 

estruturação do território, bem como de formação e organização social de sua população. 

Entende-se como ‘assentamento de interesse social’, aqueles constituídos predominantemente por 

famílias de baixa renda, situados em territórios com irregularidades urbanísticas e/ou fundiárias, sendo 

considerado: 

a) Para experiência no município de Belo Horizonte, aqueles assentamentos classificados como Zonas 

Especiais de Interesse Social (Zeis 1 e Zeis 2) e Áreas Especiais de Interesse Social (Aeis 2), pela 

Lei nº. 11.182/2019, Decreto n.º 16.888/2018 e Decreto 17.133/2019. 

b) Para experiência em outros municípios, aqueles assentamentos oficialmente classificados como tal 

pelo Poder Público em lei, portaria, decreto, resolução ou instrução normativa. O candidato é 

responsável por anexar tal documentação comprobatória. 

Para experiência com programas e/ou atendimento de população de baixa renda, a documentação 

comprovatória deve informar sobre o exercício de atividades em programas ou serviços voltados para 

públicos específicos em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica. 

 

Cargo Engenheiro 

Função: Engenheiro Civil  

Experiência Profissional 

Experiência em acompanhamento de obras e intervenções de manutenção e infraestrutura urbana, 

drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, terraplanagem, estruturas de concreto armado para 

infraestrutura e edificações, contenções e estabilização de encostas, bem como experiência em 

acompanhamento de obras de construção civil predial e elaboração de orçamentos prediais, 

desenvolvimento e/ou acompanhamento de planos urbanístico-ambientais, avaliando o ambiente físico-

ambiental de forma integrada com os aspectos sócio-organizativos e jurídicos pertinentes, à luz de 

legislações urbanísticas, ambientais e de saneamento vigentes e gestão de contratos.  

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse 

social) 
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Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Contratos’, ‘Gestão de 

Projetos’, ‘Gestão de Obras, Orçamento’, ‘Gestão Estratégica’, ‘Gestão de Processos’,  ‘Meio 

Ambiente’, ‘Gestão Pública’, ‘Licitações e Contratos’, ‘Legislação Aplicada às Engenharias’, 

‘Engenharia Sanitária’, ‘Saneamento Ambiental’, ‘Avaliação e Perícia de Imóveis Urbanos’, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final 

(monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Contratos’, ‘Gestão de Projetos’, 

‘Gestão de Obras, Orçamento’, ‘Gestão Estratégica’, ‘Gestão de Processos’, ‘Meio Ambiente’, 

‘Gestão Pública’, ‘Licitações e Contratos’, ‘Legislação Aplicada às Engenharias’, ‘Engenharia 

Sanitária’, ‘Saneamento Ambiental’, ‘Avaliação e Perícia de Imóveis Urbanos’.  

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Contratos’, ‘Gestão de Projetos’, 

‘Gestão de Obras, Orçamento’, ‘Gestão Estratégica’, ‘Gestão de Processos’, ‘Meio Ambiente’, 

‘Gestão Pública’, ‘Licitações e Contratos’, ‘Legislação Aplicada às Engenharias’, ‘Engenharia 

Sanitária’, ‘Saneamento Ambiental’, ‘Avaliação e Perícia de Imóveis Urbanos’.  

Cursos Complementares 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários para 

o desempenho da função. 

 

Cargo Engenheiro 

Função: Engenheiro Geotécnico  

Experiência Profissional 

Experiência em geotecnia, análises de riscos geológicos e geotécnicos para ocupação urbana, projetos 

de estabilização de encostas, estudos e projetos de barragens, estudo de percolação e projetos de 

canalização. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse 

social) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de ‘Geotecnia’, ‘Geologia’, ‘Meio Ambiente’, ‘Gestão ou 

Gerenciamento de Projetos’, ‘Desmonte de Rochas’, ‘Georreferenciamento’, ‘Hidrogeologia’, 

‘Geofísica’, ‘Engenharia de Minas’, ‘Sistemas da Informação’, ‘Tecnologia da Construção’, 

‘Infraestrutura Urbana’ (Projeto de drenagem, Licenciamento Ambiental, Contenções de Encostas, 

Pavimentação)’, ‘Georreferenciamento’ (MAPINFO, QGIS ou ARCGIS), com carga horária mínima 

de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho 

de Conclusão de Curso - TCC); 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Geotecnia’, ‘Geologia’, ‘Meio Ambiente’, ‘Gestão ou 

Gerenciamento de Projetos’, ‘Desmonte de Rochas’, ‘Georreferenciamento’, ‘Hidrogeologia’, 
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‘Geofísica’, ‘Engenharia de Minas’, ‘Sistemas da Informação’, ‘Tecnologia da Construção’, 

‘Infraestrutura Urbana’ (Projeto de drenagem, Licenciamento Ambiental, Contenções de Encostas, 

Pavimentação)’, ‘Georreferenciamento’ (MAPINFO, QGIS ou ARCGIS); 

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Geotecnia’, ‘Geologia’, ‘Meio Ambiente’, ‘Gestão ou 

Gerenciamento de Projetos’, ‘Desmonte de Rochas’, ‘Georreferenciamento’, ‘Hidrogeologia’, 

‘Geofísica’, ‘Engenharia de Minas’, ‘Sistemas da Informação’, ‘Tecnologia da Construção’, 

‘Infraestrutura Urbana’ (Projeto de drenagem, Licenciamento Ambiental, Contenções de Encostas, 

Pavimentação)’,   ‘Georreferenciamento’ (MAPINFO, QGIS ou ARCGIS). 

Cursos Complementares 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários para 

o desempenho da função. 

 

Cargo Geólogo 

Função: Geólogo  

Experiência Profissional 

Experiência em fundamentos de geologia aplicada, caracterização e classificação dos solos, processo 

de dinâmica superficial, prospecção geotécnica do subsolo, riscos geológicos, compactação, análise de 

estabilidade de taludes, movimento de terra -  aterro e desaterro. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse social 

ou com população de baixa renda) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final 

(monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’.  

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’. 

Cursos Complementares 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários para 

o desempenho da função. 

 

Cargo Arquiteto 

Função: Arquiteto  

Experiência Profissional 

Experiência no desenvolvimento e/ou acompanhamento de estudos ambientais, planos urbanístico-

ambientais e de regularização fundiária e edilícia, análise do ambiente físico-ambiental de forma integrada 
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com os aspectos sócio-organizativos e jurídicos pertinentes, à luz de legislações urbanísticas, ambientais 

e de saneamento vigentes. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse 

social) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Projetos’, ‘Meio Ambiente’, 

‘Paisagismo’, ‘Planejamento Urbano’, ‘Planejamento Ambiental’, ‘Gestão de Processos’, ‘Gestão 

Pública’, ‘Gestão Ambiental’, ‘Geoprocessamento’, ‘Direito Ambiental’, ‘Direito Urbanístico’, 

‘Licitações e Gestão de Contratos’, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas 

e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Projetos’, ‘Meio Ambiente’, 

‘Paisagismo’, ‘Planejamento Urbano’, ‘Planejamento Ambiental’, ‘Gestão de Processos’, ‘Gestão 

Pública’, ‘Gestão Ambiental’, ‘Geoprocessamento’, ‘Direito Ambiental’, ‘Direito Urbanístico’, 

‘Licitações e Gestão de Contratos’. 

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Gestão ou Gerenciamento de Projetos’, ‘Meio Ambiente’, 

‘Paisagismo’, ‘Planejamento Urbano’, ‘Planejamento Ambiental’, ‘Gestão de Processos’, ‘Gestão 

Pública’, ‘Gestão Ambiental’, ‘Geoprocessamento’, ‘Direito Ambiental’, ‘Direito Urbanístico’, 

‘Licitações e Gestão de Contratos’. 

Cursos Complementares 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários para 

o desempenho da função. 

 

Cargo Analista Social 

Função: Analista Social  

Experiência Profissional 

Experiência de atuação em processos de remoção, relocalização ou reassentamento de famílias OU 

acompanhamento social de famílias de baixa renda OU atuação em planos, projetos ou acompanhamento 

de obras de urbanização. 

Para experiência em planos ou projetos, necessário comprovar que o candidato tenha atuado em ações 

de campo. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse social 

ou com população de baixa renda) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de Ciências Sociais; Psicologia; Serviço Social; Geografia; 

Pedagogia; Filosofia ou História, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e 

entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 
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 Curso de Mestrado nas áreas de Ciências Sociais; Psicologia; Serviço Social; Geografia; Pedagogia; 

Filosofia ou História.  

 Curso de Doutorado nas áreas de Sociologia; Psicologia; Serviço Social; Geografia; Pedagogia; 

Filosofia ou História. 

Cursos Complementares 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários para 

o desempenho da função. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Analista de Administração e Finanças  

Experiência Profissional 

Experiência em desenvolvimento de atividades relacionadas à execução e controle orçamentário-

financeiro da receita e despesa pública e realização de licitações e contratos administrativos, bem na 

elaboração de Termos de Referência e instruções necessárias para o processo licitatório. Experiência 

em atividades relacionadas ao protocolo, central de impressões, transporte, serviços gerais, 

manutenções prediais, conservação e limpeza e acervo documental da empresa. Vivência em atividades 

operacionais ligadas ao Financiamento Habitacional e elaboração de relatórios gerenciais e estatísticos 

com indicadores de modo a subsidiar a tomada de decisão. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse social 

ou com população de baixa renda) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização ou MBA nas áreas de ‘Administração Pública’, ‘Gestão de Pública, 

‘Licitações e Contratos Públicos’, ‘Finanças Públicas’, com carga horária mínima de 360 (trezentas 

e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Administração Pública’, ‘Gestão Pública’, ‘Finanças Públicas’ 

 Curso de Doutorado nas áreas de Administração Pública’, ‘Gestão Pública’, ‘Finanças Públicas’ 

Cursos Complementares 

Cursos de aperfeiçoamento em Licitações, Contratos Administrativos, Finanças, Contabilidade, Administração 

Pública e Gestão Pública. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Analista de Recursos Humanos  

Experiência Profissional 

Experiência na elaboração de estudos e planos de desenvolvimento de processos de gestão de pessoas. 
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Contratação e elaboração de programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas envolvendo 

cargos dos mais diversos níveis organizacionais. Vivência em implementação e análise de plano de 

cargos, carreiras e salários, condução do processo de avaliação de desempenho, gestão de benefícios 

e acompanhamento de programas de aprendizagem e estágio. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse social 

ou com população de baixa renda) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização nas áreas de ‘Administração de Recursos Humanos’, ‘Gestão de Pessoas, 

‘Gestão Estratégica de Pessoas’ “Psicologia Organizacional e do Trabalho”, com carga horária 

mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Administração de Recursos Humanos’, ‘Gestão de Pessoas’, 

‘Gestão Estratégica de Pessoas’, ‘Psicologia Organizacional e do Trabalho’. 

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Administração de Recursos Humanos’, ‘Gestão de Pessoas’, 

‘Gestão Estratégica de Pessoas’, ‘Psicologia Organizacional e do Trabalho’. 

Cursos Complementares 

 Conhecimento básico em informática (Windows e Internet) 

 Cursos de aperfeiçoamento em Gestão de Pessoas  

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Contador 

Experiência Profissional 

Experiência na execução de atividades relacionadas à contabilidade pública e privada, elaboração da 

prestação de contas mensal e anual incluindo a preparação de relatórios contábeis, patrimoniais e 

gerenciais. Fornecimento de subsídios técnicos às defesas administrativas e judiciais, representação da 

empresa junto às instâncias fiscais de âmbito federal, estadual, municipal, órgãos de controle interno e 

externo, gestão de informações de controle interno de transparência pública. Vivência na conciliação da 

contabilidade pública e privada com envolvimento das contas patrimoniais e de resultado; elaboração das 

demonstrações financeiras, bem como supervisionar a classificação contábil final da contabilidade 

pública e privada.  

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em assentamentos de interesse social 

ou com população de baixa renda) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Especialização ou MBA nas áreas de ‘Contabilidade Pública / Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público / Controladoria e Contabilidade Pública/ Direito Público (Administrativo e 

Constitucional) / Gestão (Pública, Financeira e Orçamentária),/ Finanças Públicas com carga horária 
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mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Contabilidade Pública / Contabilidade Aplicada ao Setor Público / 

Controladoria e Contabilidade Pública/ Direito Público (Administrativo e Constitucional) / Gestão 

(Pública, Financeira e Orçamentária),/ Finanças Públicas 

 Curso de Doutorado nas áreas de Contabilidade Pública / Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

/ Controladoria e Contabilidade Pública/ Direito Público (Administrativo e Constitucional) / Gestão 

(Pública, Financeira e Orçamentária),/ Finanças Públicas. 

Cursos Complementares 

 Conhecimento básico em informática (Windows e Internet) 

 Cursos de aperfeiçoamento em Contabilidade Pública / Contabilidade Aplicada ao Setor Público / 

Controladoria e Contabilidade Pública/ Direito Público (Administrativo e Constitucional) / Gestão 

(Pública, Financeira e Orçamentária) 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Bacharel em Direito  

Experiência Profissional 

Experiência nas áreas de Direito Público, Administrativo, Urbanístico, Processual Civil e Civil, mediante 

acompanhamento de ações judiciais, elaboração de relatórios, pareceres, dentre outros.   

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação 

 Curso de Especialização em ‘Direito Administrativo’, ‘Direito Cartorário’, ‘Direito Processual Civil’, 

‘Direito Civil’, ‘Direito Público (constitucional, ambiental e tributário)’, Direito do Trabalho’, 

‘Regularização Fundiária’, ‘Licitações e Contratos Administrativos’, com carga horária mínima de 

360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC). 

 Curso de Mestrado nas áreas de ‘Direito Administrativo’, ‘Direito Cartorário’, ‘Direito Processual 

Civil’, ‘Direito Civil’, ‘Direito Público (constitucional, ambiental e tributário)’, Direito do Trabalho’, 

‘Regularização Fundiária’, ‘Licitações e Contratos Administrativos’. 

 Curso de Doutorado nas áreas de ‘Direito Administrativo’, ‘Direito Cartorário’, ‘Direito Processual 

Civil’, ‘Direito Civil’, ‘Direito Público (constitucional, ambiental e tributário)’, Direito do Trabalho’, 

‘Regularização Fundiária’, ‘Licitações e Contratos Administrativos’. 

Cursos Complementares 

 PJE e sistemas judiciais 

 Inscrição na OAB 

 Curso da Lei 13.465/2017 - Regularização Fundiária 
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 Curso da Lei 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações  

 

Cargo Assistente Administrativo 

Função: Assistente Administrativo  

Experiência Profissional 

Experiência na execução de serviços administrativos de média complexidade dando suporte às atividades 

administrativas e organização de processos e atendimento ao público. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em órgãos públicos) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação 

 Cursos de aperfeiçoamento na área administrativa; 

Cursos Complementares 

 Conhecimento básico em informática (Windows, Internet e Pacote Office). 

 

Cargo Assistente Administrativo 

Função: Técnico de Segurança do Trabalho  

Experiência Profissional 

Experiência em vistoria e inspeção de instalações físicas da empresa, bem como de obras e serviços de 

manutenção visando a preservação da saúde e a integridade dos empregados, terceirizados e 

empreiteiros e prestação de assistência à CIPA e ao seu funcionamento. Vivência em análise de 

documentação de empregados relativas à saúde e segurança do trabalho e avaliação e fornecimento de 

EPIs adequados para cada função, bem como em orientar, treinar e capacitar os empregados quanto à 

segurança do trabalho. 

(Será considerada de forma diferenciada a experiência profissional em órgãos públicos) 

Formação Acadêmica - Requisitos para Pontuação: 

 Curso de Aperfeiçoamento na área de Segurança no Trabalho. 

Cursos Complementares 

 Conhecimento básico em informática (Windows, Internet e Pacote Office). 

 

 


