
                    ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

  

ANEXO I  

QUADRO DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TITULOS 

TABELA DE PONTUAÇÃO GUARDA-VIDAS 

 

*No curso de Primeiros Socorros só serão válidos os certificados com expedição de 2018 em diante. 

TABELA DE PONTUAÇÃO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

*No curso de Primeiros Socorros só serão válidos os certificados com expedição de 2018 em diante. 

Experiência profissional comprovada na função 
ou cargo correspondente à vaga escolhida e 
realizada em unidade do serviço público; 

06 meses a 12 meses – 10 pontos; 
12 meses a 18 meses – 20 pontos; 
18 meses a 24 meses – 30 pontos; 
24 meses em diante – 40 pontos.  

Experiência como voluntário comprovada  na 
função ou cargo correspondente à vaga 
escolhida e realizada em unidade do serviço 
público; 

50 horas  – 05 pontos; 
75 horas – 15 pontos; 
100 horas – 20 pontos; 
125 horas – 25 pontos 
150 horas em diante – 40 pontos 

Nível médio 10 pontos 

Curso de Primeiros Socorros* 10 pontos 

Curso de Salvamento Marítimo 15 pontos     

Prova Prática Natação 50 pontos 

Prova Prática Biathlon 50 pontos 

Pontuação máxima a ser considerada  215 pontos 

Experiência profissional comprovada em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) na função ou cargo correspondente à 
vaga escolhida ou realizada em unidade do 
serviço público. 

06 meses a 12 meses – 10 pontos; 
12 meses a 18 meses – 20 pontos; 
18 meses a 24 meses – 30 pontos; 
24 meses em diante – 40 pontos. 

Experiência como voluntário comprovada em 
atividade de prevenção e salvamento marítimo 
no serviço público 

50 horas – 10 pontos; 
75 horas – 15 pontos; 
100 horas – 20 pontos; 
125 horas – 25 pontos; 
150 horas em diante – 40 pontos. 

Pós-graduação (360 horas) 15 pontos 

Curso de Corrida 10 pontos 

Curso de Ginástica Laboral  10 pontos  

Curso de Primeiros Socorros* 10 pontos 

Curso de Salvamento Marítimo 15 pontos   

Pontuação Máxima a ser considerada 140 pontos  



 

TABELA DE PONTUAÇÃO FISIOTERAPEUTA 

 

 

* No curso de Primeiros Socorros só serão válidos os certificados com expedição de 2018 em diante. 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO MONITOR 

 

 

* No curso de Primeiros Socorros só serão válidos os certificados com expedição de 2018 em diante. 

Experiência profissional comprovada em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) na 
função ou cargo correspondente à vaga 
escolhida ou realizada em unidade do serviço 
público. 

06 meses a 12 meses – 10 pontos; 
12 meses a 18 meses – 20 pontos; 
18 meses a 24 meses – 30 pontos; 
24 meses em diante – 40 pontos. 

Pós-graduação (360 horas)   20 pontos 

Curso em Fisioterapia Traumato-ortopédica 10 pontos 

Curso em Fisioterapia Esportiva 10 pontos 

Curso de Pilates 10 pontos 

Curso de Primeiros Socorros* 10 pontos   

Total  100 pontos 

Experiência como voluntário comprovada em 
atividade de prevenção e salvamento 
marítimo na administração pública 

50 horas – 10 pontos; 
75 horas – 15 pontos; 
100 horas – 20 pontos; 
125 horas – 25 pontos; 
150 horas em diante – 40 pontos. 

Curso de Primeiros Socorros* 10 pontos 

Curso de Salvamento Marítimo 15 pontos 

Curso de Comunicação Interpessoal 10 pontos  

Total  75 pontos  


