
identificação do servidor

noMe: MatrÍcULa:

cPf:

carGo efetivo/carGo eM coMissão/fUnção coMissionada: Lotação:

noMe do cUrso: 

            esPeciaLiZação                                Mestrado                                     doUtorado                                                  vaLor PLeiteado r$

aUtenticação

____________________________________________________            ____________________________
         MatrÍcULa / assinatUra do(a) servidor(a) da Área de recUrsos HUManos                                                               LocaL e data

critÉrios de PontUação
Prestação de serviço voLUntÁrio JUnto aos nÚcLeos de conciLiação e centros JUdiciÁrios (Por seMestre)

0 seMestre – 0 Ponto; 1 seMestre – 10 Pts.; 2 seMestres – 15 Pts.; 3 seMestres – 20 Pts.; 4 seMestres – 25 Pts. nº de Pontos aPUrados:

atUação coMo instrUtor oU conteUdista da UnicorP seM soBrePosição (Por atUação)

0 atUação – 0 Pts.;  atÉ 2 atUaçÕes – 5 Pts.;  de 3 a 5 atUaçÕes – 15 Pts.;  aciMa de 5 atUaçÕes - 25 Pts. nº de Pontos aPUrados:

PercePção de adicionaL de QUaLificação Por cUrso de PÓs-GradUação

não PerceBe – 25 Pts.;                                           esPeciaLiZação e doUtorado – 10 Pts.;         
esPeciaLiZação – 20 Pts.;                                      Mestrado e doUtorado – 8 Pts.;
Mestrado – 18 Pts.;                                               esPeciaLiZação, Mestrado e doUtorado – 6 Pts.;
esPeciaLiZação e Mestrado – 14 Pts.;             PÓs-doUtorado – 4 Pts.
doUtorado – 12 Pts.;   

nº de Pontos aPUrados:

PUBLicação de Livros oU artiGos cientÍficos 

artiGos – 5 Pts.; Livros – 15 Pts.; Livros e artiGos – 25 Pts. nº de Pontos aPUrados:

PontUação totaL do servidor:

critÉrios de deseMPate:

1 – servidor(a) JÁ foi Beneficiado(a) coM BoLsa de PÓs-GradUação no ÂMBito da 1ª reGião?     siM               eM QUaL  ano?                         não 

2 – teMPo de eXercÍcio do(a) servidor(a) no ÓrGão de Lotação:                                                                                       anos                   Meses                   dias

3 – teMPo de eXercÍcio na Unidade de Lotação atUaL (correLata):                                                                                    anos                   Meses                   dias

4 – teMPo de eXercÍcio na JUstiça federaL da 1ª reGião:                                                                                                        anos                   Meses                   dias

5 – teMPo de serviço na JUstiça federaL:                                                                                                                                     anos                   Meses                   dias

6 – idade:                                                                                                                                                                                                    anos                   Meses                   dias

cLassificação
servidor(a) cLassificado eM                LUGar

oBservaçÕes

cLassificação de BoLsas de estUdo
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