
 

           PONTUAÇÃO - FICHA-CURRÍCULO – 2016   –   ANEXO III 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I – EFETIVADOS EM 2015 

 
Professor(a): ______________________________________________________             Ano: 2015 
Unidade Escolar de atuação em 2015: __________________________________________ 
 
Quadro I – Resumo da Pontuação Geral na Rede.  

a) Pontuação geral na rede até a data imediatamente anterior à efetivação 
(Conforme ficha-currículo preenchida em agosto/2015) 

 

 

Quadro II – Resumo da Pontuação dos dias trabalhados a partir da efetivação até 31/10/2015 

Descrição Quantidade de 
dias trabalhados 

Índice para 
multiplicação 

Total 

a) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados 
na rede a partir da efetivação até 31/10/2015 

  
0,020 

 

b) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados 
na Educação Infantil a partir da efetivação até 
31/10/2015 

  
0,001 

 

c) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados 
no Ensino Fundamental a partir da efetivação 
até 31/10/2015 

  
0,001 

 

 
Quadro III – Pontuação geral na rede para o ano letivo de 2016 

a) Pontuação geral na rede até a data imediatamente anterior à efetivação 
(item a do quadro I) 

 
 

b) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados na rede a partir da 
efetivação até 31/10/2015 (item a do quadro II) 

 

c) Pontuação de cursos realizados de 01/11/2014 a 31/10/2015.  (anexo II)  
 

d) Pontuação geral na rede para o ano letivo de 2016 
 

 
 

 

Quadro IV – Pontuação para classificação no segmento de Educação Infantil 

a) Pontuação geral na rede para o ano letivo de 2016 (item d do quadro III)  

b) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados na Educação Infantil a partir 
da efetivação até 31/10/2015  (item b do quadro II) 

 

c) Pontuação para classificação no segmento de Educação Infantil.  
 

Quadro V – Pontuação para classificação no segmento de Ensino Fundamental 

a) Pontuação geral na rede para o ano letivo de 2016 (item d do quadro III)  

b) Pontuação dos dias efetivamente trabalhados no Ensino Fundamental a 
partir da efetivação até 31/10/2015 (item c do quadro II) 

 

c) Pontuação para classificação no segmento de Ensino Fundamental  

 

Assinatura do(a) professor(a): _____________________________________ data: ____/ 11/ 2015 
Assinatura e Carimbo da Diretora: _________________________________ data: ____/ 11 / 2015 
Assinatura – GT Ficha Currículo: __________________________________ data: ____/ 11 / 2015 


