
ESCALA DE AVALIAÇÃO POR MERECIMENTO 

 

 

I. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL e EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO (pontuação máxima para o item: 70 pontos). 

A. Relatório circunstanciado de atividades. 

B. 07 (sete) trabalhos jurídicos. 

Subtotal: 

 

 

II. DEDICAÇÃO e PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS (pontuação máxima para o item: 50 pontos) 

A. Participação, sem prejuízo das atribuições normais, em órgãos de deliberação 

coletiva reconhecidos na legislação federal ou estadual (titular ou suplente) 

(máximo 22 pontos): 

1 - Conselho da PGE na qualidade de titular, suplente ou substituto – 1 ponto por 

sessão, com limitação de 20 pontos – atribuído(s) ao término do mandato ou 

biênio; 

2 - Outros órgãos permanentes, com, no mínimo, seis meses de exercício - 2 

pontos.  

(Redação dada pela Deliberação CPGE nº 1158/11/2018). 

B. Atuação na Corregedoria da P.G.E. (máximo 03 pontos): 

- Corregedor Auxiliar, sem prejuízo das atribuições normais, com produtividade 

certificada pelo Corregedor Geral, com um ano de exercício, no 

mínimo...................................... 3 pontos 

C. Serviço declarado relevante, sem prejuízo de suas atribuições normais, com 

certificado ou atestado de participação (máximo de 10 pontos): 

Declarado pelo Governador do Estado......................................... 2 pontos por 

atividade 

Declarado pelo Procurador Geral do Estado, Conselho da Procuradoria Geral e 

Corregedor Geral............................................................................ 1 ponto por 

atividade 

D. Participação em cursos jurídicos oficiais na PGE ou em congressos, 

conferências ou simpósios jurídicos realizados por entidades reconhecidas, desde 

que qualificado como Procurador do Estado, com apresentação de certificado 

(máximo 10 pontos):  

Como expositor................................................................................. 2 pontos por 

evento 



Como debatedor................................................................................. 1 ponto por 

evento 

E. Participação em comissão de concurso de estagiários, franqueada a participação 

de todos os Procuradores, conforme Deliberação CPGE nº 067/05/2005, sem 

prejuízo de suas atribuições normais e com comprovação de serviço. (máximo de 

05 pontos): 

Participação em comissão....................................................................... 1 ponto por 

ano 

F. Participação em Comissão de Promoção, sem prejuízo de suas atribuições 

normais e com comprovação de serviço: 

Participação por comissão................................................................................. 1 

ponto 

(Incluído pela Deliberação CPGE nº 1158/11/2018). 

G. Participação na Comissão Eleitoral prevista no Decreto nº 62.218/2016, sem 

prejuízo de suas atribuições normais e com comprovação de serviço: 

Participação por comissão..................................................................................1 

ponto 

(Incluído pela Deliberação CPGE nº 013/06/2021). 

 

III. TÍTULOS, DIPLOMAS e CERTIFICADOS NA ÁREA JURÍDICA 

(pontuação máxima para o item: 10 pontos) 

1. Título de Livre-Docente................................................................................ 10 

pontos 

2. Título de Doutor.............................................................................................. 8 

pontos 

3. Título de Mestre.............................................................................................. 7 

pontos 

4. Curso de especialização universitária com duração superior a um ano realizado 

na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado.............................................. 

6 pontos 

5. Curso de especialização universitária com duração superior a um ano.......... 5 

pontos 

6. Cursos do Centro de Estudos da P.G.E., de Extensão Universitária e outros 

cursos de atualização jurídica (máximo de 05 pontos): 

Cursos de extensão universitária oferecidos pelo Centro de Estudos, 

independentemente do prazo de duração............................................ 2 pontos por 

curso 

(Incluído pela Deliberação CPGE nº 032/08/2021). 



Com período igual ou superior a seis meses....................................... 2 pontos por 

curso 

Com período inferior a seis meses...................................................... 1 ponto por 

curso 

 

IV. TRABALHOS JURÍDICOS PUBLICADOS COM INCLUSÃO, NA 

QUALIFICAÇÃO, DO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO (pontuação 

máxima para o item: 10 pontos): 

1. Obra jurídica editada....................................................................................... 8 

pontos 

2. Trabalho publicado na Revista da PGE, em outra revista jurídica de circulação 

regular ou em revista técnica não jurídica de circulação regular e 

nacional...............................................................................................................4 

pontos 

3. Tese apresentada em Congresso Jurídico, desde que acolhida por Comissão de 

Seleção de Teses ao Congresso, mediante apresentação do certificado emitido na 

qualidade de tesista............................................................................................ 2 

pontos 

4. Trabalho jurídico publicado no Boletim do Centro de Estudos da PGE, em 

espaços mantidos pelo Centro de Estudos em periódicos e portais jurídicos, ou em 

outro Boletim Jurídico de circulação nacional................. 1 ponto por trabalho 

(máximo de 3 pontos) - (Redação dada pela Deliberação CPGE nº 032/08/2021). 
 


