
 
 

 

 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO  DOS 

CANDIDATOS 
 
Nome do candidato:   
 

 
Critérios de avaliação 

 
 

 
Critérios  

 
Escala de Pontuação  

 

 
Escala de 

Pontuações  

Pontuaçaõ 
atribuida 

 
1.1 

 

Experiencia 
comprovada no 

minimo 1 (um ano) 
de atuação na 
mobilização, 

organização na área 
na tématica de 

juventude.  
 

Apresentar atestado de 
experiência a ser 
considerado no 
somatório final  

 
100 pontos: 5 anos 

ou mais 
90 pontos: 4 anos 
80 pontos: 3 anos 
70 pontos: 2 anos 
60 pontos:1 ano 

 

1.2 Experiência 
comprovada de pelo 
menos 1 (um) ano 

em uma organização 
juvenil Estadual e 

Municipal 

Apresentar atestado de 
experiência a ser 
considerado no 
somatório final  

100 pontos: 5 anos 
ou mais 

90 pontos: 4 anos 
80 pontos: 3 anos 
70 pontos: 2 anos 
60 pontos:1 ano 

 

1.3 Realização e/ou 
participação em 

pesquisas 
científicas, 

acadêmicas ou com 
organizações sociais 

e institutos de 
pesquisas Estadual  

ou Municipal na área 
e na temática de 

juventude. 

É obrigatório apresentar 
documentos 

comprobatórios da 
realização (já concluída 

ou em curso) da 
realização e/ou 
participação em 

pesquisas científicas, 
acadêmicas ou com 

organizações sociais e 
institutos de pesquisas 
Estadual ou Municipal 
na área e na temática 

de juventude. 

 

100 pontos: 3 anos 
ou mais 

90 pontos: 2 anos 
80 pontos: 1 ano 

 

1.4 Apresentação de 
pelo menos 1 carta 

de recomendação do 
Secretario Estadual 
de Juventude, sobre 

a sua atuação na 
mobilização, 
organização, 

promoção, defesa ou 
na garantia dos 

direitos com 
reconhecimento na 
área e na temática 

de juventude. 

apresentação de pelo 1 
carta recomendação.  
do secretário estadual 

de juventude do partido 
verde 

100 pontos: 
Apresentação de 

5 cartas de 
recomendação.  

 80 pontos: 
Apresentação de 

3 cartas de 
recomendação. 

 50 pontos: 
Apresentação de 2 

cartas de 

 



 
 

 

recomendação 

 
Qualificação e Experiência  

  

2.1 Realização de 
palestras, cursos, 

oficinas ou 
atividades análogas 
voltadas para a área 

ou na temática de 
juventude. 

Apresentar pelo menos 
um atestado para cada 

palestras, cursos, 
oficinas ou atividades 

análogas voltadas para 
a área ou na temática 

de juventude. 

45 pontos: 9 
palestras 
40 pontos: 8 
palestras 
35 pontos: 7 
palestras 
30 pontos: 6 
palestras 
25 pontos: 5 
palestras 
20 pontos: 4 
palestras 
15 pontos: 3 
palestras 
10 pontos: 2 
palestras 

5 pontos: 1 palestra 

 

 Publicação, 
participação ou 

aparição em artigos 
jornalístico, 

programas de 
televisão, rádio ou 
internet e conteúdo 
multimídia na área e 

na temática de 
juventude. 

Apresentar 
documentos 

comprobatórios da 
participação ou 
coordenação de 

eventos, conferências, 
seminários, encontros 

e/ou simpósios 
Estadual ou Municipal 
na área e na temática 

de juventude. 

45 pontos: 9 
palestras 
40 pontos: 8 
palestras 
35 pontos: 7 
palestras 
30 pontos: 6 
palestras 
25 pontos: 5 
palestras 
 20 pontos: 4 
palestras 
 15 pontos: 3 
palestras 
10 pontos: 2 
palestras 

 5 pontos: 1 palestra 

 

Total da Qualificação e Experiência da 
Instituição 

  

 
 
 


