
ANEXO I 
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 

 
Músico Corista 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Registro na OMB, OU diploma de nível superior em Música OBRIGATÓRIO 

Experiência prévia em coros líricos e/ou sinfônicos 14 

Experiência como solista em óperas, concertos e recitais 10 

Premiação em concurso internacional de canto 8 

Premiação em concurso nacional de canto 4 

Registro da OMB E graduação em Música, especializado em 
Canto 

2 

Pós-Graduação em Música, na área de Canto 2 

 
Músico Instrumentista 

 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Registro na OMB, OU diploma de curso superior em Música OBRIGATÓRIO 

Experiência em prática de conjunto 15 

Notável renome de professor, por quem o candidato tenha sido 
ensinado em aulas particulares, de curso livre, técnico, ou 
superior em Música 

10 

Participação em concursos nacionais 5 

Participação em festivais 4 

Registro na OMB E diploma de curso superior em Música 3 

Diploma de curso técnico em Música 2 



 

Diploma de curso livre em Música 1 

 

Bailarino 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Registro no Ministério do Trabalho (DRT) OBRIGATÓRIO 

Experiência prévia em espetáculos de ballet clássico como 
primeiro bailarino 

16 

Experiência prévia em espetáculos de ballet clássico como 
bailarino 

12 

Diploma de conclusão de curso de escola de formação 
profissional em Ballet Clássico 

8 

Diploma de conclusão de curso superior em Dança 4 

Os currículos apresentados deverão conter foto do candidato, foto de rosto, e foto de corpo inteiro em traje de ballet. 

 
Médico 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de curso superior em Medicina OBRIGATÓRIO 

Registro no CRM OBRIGATÓRIO 

Doutorado na área de Medicina do Trabalho 13 pontos 

Mestrado na área de Medicina do Trabalho 7 pontos 

Pós-Graduação lato sensu de especialização na área de Medicina 
do Trabalho com carga horária mínima de 360 horas. 

5 pontos 

Experiência anterior no exercício de cargo com atribuições 
iguais ou similares, trabalhando com profissionais da área de 
cultura 

13 pontos 

Publicação de artigo científico ou estudo de caso em revista 
nacional sobre saúde ocupacional de artistas 

7 pontos 

Publicação de artigo científico ou estudo de caso em revista 
especializada sobre saúde do trabalho 

5 pontos 

 
 
 

Técnico de Nível Superior 
 
 

Itens a serem 
pontuados 

Pontuação 

Diploma de curso 
superior em Direito 

OBRIGATÓRIO 

Registro na OAB OBRIGATÓRIO 

Pós-Graduação lato 
sensu de especialização 
na área de 

5 pontos 



 
 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de curso superior em Administração OBRIGATÓRIO 

Registro Profissional em Conselho de 
Administração 

OBRIGATÓRIO 



 

Direito Administrativo com carga horária mínima de 
360 horas. 

 

Mestrado na área de Direito Administrativo 7 pontos 

Doutorado na área de Direito Administrativo 13 pontos 

Experiência anterior no exercício de cargo com 
atribuições iguais ou similares 

10 pontos 

Experiência anterior no exercício de cargo com 
atribuições iguais ou similares, trabalhando com 
profissionais da área de cultura 

15 pontos 

 

Pós-Graduação lato sensu de especialização na área de 
Administração de Órgãos Públicos (ou de Gestão Pública) com 
carga horária mínima de 360 horas. 

5 pontos 

Mestrado na área de Administração de Órgãos Públicos, ou de 
Gestão Pública 

7 pontos 

Doutorado na área de Administração de Órgãos Públicos, ou de 
Gestão Pública 

13 pontos 

Experiência anterior no exercício de cargo com atribuições 
iguais ou similares 

10 pontos 

Experiência anterior no exercício de cargo com atribuições 
iguais ou similares, trabalhando com profissionais da área de 
cultura 

15 pontos 



Assistente de Montagem Teatral 
 

 
Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de conclusão de Ensino Médio OBRIGATÓRIO 

Experiência comprovada em teatro profissional no 
exercício de função similar ao perfil da vaga, ou, quando 
o cargo não houver sido subdividido em perfis, ao cargo. 
A comprovação ocorrerá através de programas teatrais 
onde conste o nome do candidato, carta de empregador 
anterior atestando a qualidade de seu trabalho ou 
comprovantes de pagamento, a serem anexados ao 
currículo. 

40 pontos 

 

Técnico de produção teatral 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de Ensino Médio OBRIGATÓRIO 

Experiência comprovada em casas de espetáculo (teatro, 
música ou dança profissional) no exercício de função 
similar ao perfil da vaga, ou, quando o cargo não houver 
sido subdividido em perfis, ao cargo. 
A comprovação ocorrerá através de programas teatrais ou 
de música de orquestra onde conste o nome do candidato, 
carta de empregador anterior atestando a qualidade de seu 

28 pontos 



 

trabalho ou comprovantes de pagamento, a serem 
anexados ao currículo. 

 

Certificado de conclusão de curso livre ou técnico de 
formação profissional, sem limite quanto ao número de 
horas 

12 pontos 

 

Assistente de teatro lírico 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de Ensino Médio OBRIGATÓRIO 

Experiência comprovada em casas de espetáculo (teatro, 
música ou dança profissional) no exercício de função 
similar ao perfil da vaga, ou, quando o cargo não houver 
sido subdividido em perfis, ao cargo. 
A comprovação ocorrerá através de programas teatrais 
onde conste o nome do candidato, carta de empregador 
anterior atestando a qualidade de seu trabalho ou 
comprovantes de pagamento, a serem anexados ao 
currículo. 

40 pontos 

 
Assistente administrativo 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de Ensino Médio OBRIGATÓRIO 

Experiência prévia em cargo com atribuições similares, 
em órgão da administração pública estadual 

20 pontos 

Experiência prévia em cargo com atribuições similares, 
em entidade privada 

15 pontos 

Certificado de conclusão de curso livre de formação 
profissional (360 horas) ou técnico na área de 
administração 

10 pontos 

Certificado de conclusão de curso livre ou técnico em 
Pacote Office 

5 pontos 

 
Assistente de Manutenção Teatral 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de conclusão de Ensino Médio OBRIGATÓRIO 

Experiência comprovada em casas de espetáculo (teatro, 
música ou dança profissional) no exercício de função 
similar ao perfil da vaga, ou, quando o cargo não houver 
sido subdividido em perfis, ao cargo. 
A comprovação ocorrerá através de programas teatrais 
onde conste o nome do candidato, carta de empregador 
anterior atestando a qualidade de seu trabalho ou 
comprovantes de pagamento, a serem anexados ao 
currículo. 

40 pontos 



Auxiliar de teatro lírico 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de ensino fundamental OBRIGATÓRIO 

Experiência comprovada em casas de espetáculo (teatro, 
música ou dança profissional) no exercício de função 
similar ao perfil da vaga, ou, quando o cargo não houver 
sido subdividido em perfis, ao cargo. 
A comprovação ocorrerá através de programas teatrais 
onde conste o nome do candidato, carta de empregador 
anterior atestando a qualidade de seu trabalho ou 
comprovantes de pagamento, a serem anexados ao 
currículo. 

40 pontos 

 
 

Auxiliar de prevenção 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de Ensino Fundamental OBRIGATÓRIO 

Certificado de Conclusão de Curso de Bombeiro Civil, 
por instituição aprovada pela CBMERJ 

OBRIGATÓRIO 

Experiência prévia no exercício de cargo de brigadista 30 

Curso profissionalizante em Segurança do Trabalho 10 

Curso profissionalizante em Enfermagem 10 

 
Auxiliar Administrativo 

Itens a serem pontuados Pontuação 

Diploma de Ensino Fundamental OBRIGATÓRIO 

Experiência anterior como motorista de passageiros ou de 
carga 

25 pontos 

Certificado de conclusão de curso de direção 25 pontos 


