
 

Anexo I 
(Art. 2º da Portaria nº 162, de 30 de outubro de 2007) 

 

Critério Pontos Objetivo do Critério 
Preenchiment

o 
I - Relevância do tema para a unidade 
associada às atividades desempenhadas pelo 
servidor: 
a) pouca. 
b) média. 
c) alta. 

 
 
 
5 
10 
20 

Favorecer a participação em curso que 
proporcione reflexo positivo nas atribuições 
do servidor. 

Unidade de 
lotação do 
servidor 

II – Vinculação do conteúdo do curso a tema 
estratégico para o Tribunal: 
a) nenhuma. 
a) pouca. 
b) média. 
c) alta. 

 
 
0 
5 
10 
20 

Contribuir para a efetividade de tema 
estratégico para o Tribunal. 

Assessoria de 
Gestão 

Estratégica 

III - Não ter sido beneficiado com bolsa de 
pós-graduação custeada pelo Tribunal. 

10 

Possibilitar a capacitação de todos os 
servidores, nos termos do item 3.4.3 da 
Política de Gestão de Pessoas (Ato nº 116, de 
17/6/2005). 

Servidor 

IV - Tempo de efetivo exercício no Tribunal: 
1 (um) ponto para cada ano, até o limite de 10 
(dez) pontos. 

10 
Valorizar a experiência do servidor e seu 
conhecimento sobre o Tribunal. 

Servidor 

V - Tempo de lotação na unidade: 
1 (um) ponto para cada ano, até o limite de 10 
(dez) pontos. 

 
10 

Priorizar a participação de servidor 
lotado há mais tempo na unidade. 

Servidor 

VI - Exercer cargo efetivo do Tribunal. 10 

Priorizar a participação de servidor efetivo do 
Tribunal, de forma a garantir maior 
possibilidade de retorno do investimento 
realizado. 

Servidor 

VII - Número de participações, como instrutor, 
em eventos de capacitação promovidos pelo 
Tribunal, computados os 24 (vinte e quatro) 
meses anteriores ao término do período de 
inscrição no processo seletivo: 
a) 1 (uma) vez. 
b) 2 (duas) vezes. 
c) 3 (três) vezes. 
d) mais de 3 (três) vezes. 

 
 
 
 
 
5 
7 
8 
10 

Estimular a atuação do servidor em 
atividades de instrutoria interna e sua 
valorização, nos termos do item 3.4.6 da 
Política de Gestão de Pessoas (Ato nº 
116/2005). 
 

Servidor 

VIII - Opção por curso de pós-graduação lato 
sensu. 

10 

Estimular adesão a curso lato sensu, que tem 
menores duração e custo, conteúdo mais 
amplo e maior possibilidade de retorno do 
investimento realizado. 

Servidor 

Pontuação máxima 100   

 


