
ANEXO I - TABELA DE TÍTULOS E RESPETIVAS PONTUAÇÕES 

COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4 COLUNA 5 

Grau de 
importância 

Critérios Documentação 
Pontuação conforme 

documentos 
comprobatórios 

Pontuação Máxima 
para cada critério 

atendido 

1 

a) Experiência em atividade profissional 
em cargo ou função equivalente ao 
cargo concorrido, em esfera pública ou 
privada, acompanhada de carta de 
recomendação da instituição.  

Atestado que comprove experiência em 
atividade profissional no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro no últimos 5 anos 

35 pontos 

35 pontos 
Atestado que comprove experiência em 
atividade profissional de outros estado da 
Federação 

20 pontos 

2 

b) Certificado de voluntariado em 
unidade de conservação com período 
mínimo de 200 (duzentas) horas, 
acompanhada de Carta de 
recomendação de Gestor da Unidade de 
conservação, ou instância superior 
(Dibap ou gerências vinculadas); 

Atestado de voluntariado devidamente 
credenciada pelo Gestor da Unidade de 
Conservação 

8 pontos 8 pontos 

3 

c) Curso de Capacitação / 
Aperfeiçoamento em área acadêmica 
pertinente à execução do cargo (carga 
horária mínima de 12h); 

Atestado (diploma, certificado ou 
documento oficial congênere) da instituição 
acadêmica reconhecida pelo ministério 
correspondente conforme 
* Vide Grade de Capacitação de Guarda Parque 

8 pontos 8 pontos 

4 

d) Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) para condução de veículos 
automotores, todas as categorias, 
preferencialmente D, dentro do prazo 
de validade; 

Comprovação de CNH com categoria D 8 pontos 

8 pontos 
Comprovação de CNH das demais 
categorias 

5 pontos 



5 
e) Habilitação como Mestre-Arrais*, 
dentro do prazo de validade; 

Habilitação Mestre-Arrais  (pontuação 
válida segundo as determinações no ANEXO 
I) 

8 pontos 8 pontos 

6 

f) Cursos Militares (Forças Especiais, 
Comandos, Operações na Selva, 
Comanfi, Combate a Incêndio, Combate 
a Incêndios Florestais, Montanha, 
Mergulho Autônomo*, Guarda-Vidas* e 
Para-Sar) devidamente certificados; 

03 ou mais Certificados de curso militar  6 pontos 

6 pontos 02 Certificados de curso militar  5 pontos 

01 Certificado de curso militar  4 pontos 

7 

g) Formação de Brigadista ou Bombeiro 
Civil, Bombeiro Militar, Brigadista 
Predial ou outros cursos que não sejam 
voltados exclusivamente para a área de 
incêndios florestais devidamente 
certificados. 

Certificado de formação devidamente 
credenciado por instituição reconhecida por 
órgão competente 

5 pontos 5 pontos 

8 

h) Experiência em Operações de 
Combate a Incêndios Florestais, 
conforme declaração emitida nos 
últimos 10 (dez) anos, por entidades 
públicas, privadas ou organizações não 
governamentais. 

Declaração de entidade pública ou privada  
devidamente reconhecida por órgão 
competente 

5 pontos 5 pontos 

9 

i) Habilitação em Atendimento Pré-
Hospitalar (APH) certificado por órgão 
credenciado pela Cruz Vermelha ou pelo 
CRM; 

Certificado da Cruz Vermelha ou CRM 5 pontos 5 pontos 

10 
j) Curso de idioma estrangeiro 
ministrado por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC; 

Diploma ou certificado de conclusão de 
idioma estrangeiro por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 

5 pontos 5 pontos 

11 
k) Habilitação em Guia de Turismo, 
certificado pelo Ministério do Turismo 
ou outro órgão certificador oficial; 

Certificado ou Habilitação 3 pontos 3 pontos 



12 
l) Certificação de cursos de condutores 
emitidos por órgãos ambientais e 
outros órgãos afins; e 

Certificação de condutores de atividades de 
turismo ecológico 

2 pontos 2 pontos 

13 

m) Habilitação (Básica ou Avançada) em 
Esportes de Aventura e Mergulho 
Autônomo*, certificado por entidades 
oficiais representativas de cada esporte 
– associação, federação e confederação. 

02 ou mais Habilitações 2 pontos 

2 pontos 

01 Habilitação 1 pontos 

 

- Em nenhuma hipótese o somatório da pontuação total será maior do que 100 pontos 

- Os pontos obtidos para cada critério/titulações da coluna 2 em nenhum caso superará os valores da pontuação máxima definidos na coluna 5 
 
 

 



 

Tabela de Referência para Pontuação do Item “C” - Titulações 

(Curso de Capacitação / Aperfeiçoamento Em Área Acadêmica) 
 
 

Curso de Capacitação / Aperfeiçoamento  Característica do Curso 

Animais Peçonhentos  Identificação e medidas preventivas. 

Cabos, Nós e Amarrações  Uso de cordas e cabos para finalidades diversas. 

Combate e prevenção a incêndios florestais  Ciência do fogo, táticas empregadas no combate 

a incêndios florestais. 

Código de Ética e Conduta  Código de Ética, figura do Guarda-Parque no 

Mundo e no Brasil, importância do trabalho. 

Defesa Pessoal Básica / Técnicas de 

abordagem  

Autocontrole, controle da situação, gradientes de 

força, rolamentos, quedas, técnicas contra 

estrangulamentos, defesa contra facas. Defesa Civil / Planos de Contingência  Manufatura de Planos de Contingência, 

Ecologia Básica  Fundamentos científicos sobre ecossistemas, 

identificação botânica e de fauna. 

Educação e Interpretação Ambiental  Técnicas e ferramentas para promover 

consciência e sensibilização. 

Equipamentos Motorizados Portáteis  Motoserra, Roçadeira e outros maquinários 

cotidianos. 

Noções de Restauração Ecossistêmica e 

Recuperação de Ambientes Degradados  

Noções de identificação botânica e uso das 

espécies para recuperação florestal e serviços 

ecossistêmicos. 

Gerenciamento de Riscos e Segurança  Noções de visitação responsável, protocolos de 

mínimo impacto ambiental, planejamento e 

diretrizes para visitação de áreas naturais, etc. Gestão de Áreas Protegidas  Políticas públicas ambientais, Planos de Manejo, 

etc. 

Infraestrutura de Uso Público em Unidades de 

Conservação  

Construção, Manejo, Sinalização e Capacidade de 

Carga e Suporte de trilhas. 

 

 

Introdução ao Direito Ambiental 

Lei 6938/81 (Sistema Nacional de Meio 

Ambiente); 9433/1997 (Recursos Hídricos); 

9795/1999 (Educação Ambiental); Lei 9985/00 e 

o Decreto nº 4340/02 (SNUC);  11428/2006 

(Mata Atlântica); Lei 12651/2012 (Proteção de 

Matas Nativas); Lei Estadual 3467/2000 

(Sanções); Decreto Estadual 42483/10 (Uso 

público); Decreto Estadual nº 36.930/05 (Uso de 

Imagem). 

Introdução ao Geoprocessamento  Noções de Geomática, GPS, Ferramentas de uso, 

etc. 

Manejo e Resgate de Fauna  Comportamento animal, manejo de espécies 

recorrentes nas UCs, captura e condução. 



Métodos de Sobrevivência  Orientação, alimentação, construção de 

instalações de campo, etc. 

Noções de Manutenção Predial (Bricolagem)  Montagem e reparos de instalações elétricas 

simples, conceitos práticos de construção civil. 

Operações Florestais  Conduta e procedimentos em operações mata 

adentro, ações de reconhecimento, identificação 

e desarme de armadilhas, técnicas  de 

patrulhamento e monitoramento, etc. 
Primeiros Socorros e Medicina de Áreas 

Remotas  

Atendimento Pré-Hospitalar e adequado a 

regiões ermas e sem material adequado. 

Radiocomunicação Apresentação do equipamento, uso correto, 

linguagem Q, fonética, etc. 

Rotinas Administrativas Preenchimento dos talonários (Auto de 

Constatação; Notificação; Termo de Apreensão, 

Soltura, Depósito e Doação) e outros 

procedimentos administrativos. 
Segurança Patrimonial contra Incêndios  Extintores de Incêndios; Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP); Gás Natural Veicular (GNV) e Gás 

Natural encanado. Técnicas de Escalada  Técnicas de ascensão e descida de altura. 

Valores Históricos e Culturais  Aspectos e tradições de povoados mais 

relacionados às Unidades de Conservação. 

 


