
Critério/Item Subitem Variação
Pontuação 

Máxima
Avaliação: Nota

Tempo de existência

A partir 03 anos = 10 pontos.

04 a 08 anos = 15 pontos. 09

a 11 anos = 20 pontos

Mais de 12 anos = 25 pontos.

25

Tipo de Ação                                       

(nº de projetos)

• Evento esportivo,

paradesportivo e de lazer = 5

ponto por projeto.

• Capacitação e qualificação de

pessoal técnico = 8 pontos por

projeto.

50

Experiência na execução de 

capacitação de pessoal técnico 

em parceria com organismos 

estaduais e federais 

Até 03 anos = 10 pontos.               

04 a 08 anos = 15 pontos.

09 a 11 anos = 20 pontos.  

Mais de 12 anos = 25 pontos.

25

II) Apresentação do Plano de 

Trabalho, apresentado em 

conformidade as diretrizes 

(Anexo II) e Anexo XIII ( 100 

pontos)

-

• Histórico das atividades = 25 

pontos

• Qualidade da proposta de 

trabalho = 25 pontos

• Clareza dos objetivos e metas = 

25 pontos

• Compatibilidade entre custos e 

benefícios = 25 pontos

100

III) Experiência dos 

palestrantes disponíveis para a 

contratação realização do 

projeto pleiteado (50 pontos)

Formação acadêmica do quadro 

técnico da instituição (graduação, 

pós-graduação, mestrado e 

doutorado)

• 01 Palestrante com graduação 

= 5 pontos.        

• 01 Palestrante com 

especialização ou mestrando = 

10 pontos.            

•  01 Palestrante com mestrado 

ou doutorando = 15 pontos.        

• 01 Palestrante com  doutorado 

= 20 pontos

50

250

Metodologia de Avaliação   

Criterio "I" Analisar os atestados de capacidade técnica  e Termos de parcerias que comprovam a a realização de projetos, com identificação do contratante/convenente e timbre da instituição.

Criterio "II"

Criterio "III"

Analisar o plano de trabalho apresentado com relação as diretrizes (Anexo II) e Modelo de Plano de Trabalho (Anexo XIII).

Analisar o nivel da formação academica dos plaestrantes para a realização do encontro.

TOTAL:

Observações| Diligências:

I) Experiência da entidade na

realização de projetos de

capacitação de gestores,

comprovada por meio de

atestado de capacidade

técnica pertinente e

compatível, com

características do objeto da

parceria, mediante a

apresentação de cópias

autenticadas dos instrumentos

das parcerias anteriores na

condição de convenente ou

contratada, informando o

tempo de experiência, tipo de

ação e duração da ação

desenvolvida. (100 pontos)

Avaliar os documentos comprobatorios, atribuindo nota correlacionada ao criterio discriminado.

ENDEREÇO:

ANEXO XVII

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DA ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE

TEL: RESPONSÁVEIS: ANALISTA: 


