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ANEXO IV 

 

BAREMA 

 

Tabela 3: Barema de Orientação para analise dos fatores socioeconômicos e 

entrevista social. 

Indicador Atribuição da pontuação 
 

Pontuação Peso 

 
RENDA PER CAPTA  

 
 
 

A cada candidato será 
atribuída uma pontuação 

relativa a RPC da família de 
origem 

 RPC inferior ou igual a meio 
salario mínimo  

 

10  
 
 
 

5 
 RPC Superior a meio salario 

mínimo 

05 
 

 Superior a um SM e até um 
salario mínimo e meio 2 

  

02 

 RPC acima de um SM e 
meio será atribuída nota 
zero 

 

00 

 

 

Origem Escolar 

OE 

(tipo de escola de 

ensino fundamental 

e médio que o 

aluno estudou) 

 Escola Publica  10  
 
 
 
 

2 

 Escola Particular  5 

 Parte escola publica parte 
escola particular (com 
bolsa) 

8.75 

 Particular (com bolsa) 7,5 

 Parte escola publica parte 
escola particular (sem 
bolsa) 

6,25 

 

Origem domiciliar  

OD 

 

 Reside com família (jovem e 
adolescente, depende dos 
pais)  

05  
 
 

1  Reside separado da família 
(jovem e adolescente, 
responsável pelo próprio 
sustento) 

10 

 Reside sozinho ou com 
filhos, responsável pelo 
próprio sustento; 

05 
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Benefícios sociais 

BS 

Ser beneficiado (ou membro 
familiar) de programas como 
bolsa família, BPC e outros, 
  

20 2 

OBS: OS CRITÉRIOS ACIMA CORRESPONDEM A 50% DA NOTA FINAL 

OBS: A ENTREVISTA CORRESPONDE A 50% DA NOTA FINAL 

 

INDICADOR ATRIBUIÇÃO DE 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO  

 

Estudo Social por 

meio de:  

ENTREVISTA 

SOCIAL 

 Instrumental técnico 
operativo especifico do 
Serviço Social de análise 
subjetiva, onde serão 
estudadas as manifestações 
advindas das expressões da 
questão social. 

 O roteiro da entrevista será 
de acordo com as 
informações do questionário 
socioeconômico, 
respeitando a 
individualidade da cada 
pessoa na superação de 
problemas pessoas e 
sociais.  

 Considerando, sempre a lei 
nº de regulamentação da 
profissão.  

 Os critérios para análise da 
condição/situação de 
vulnerabilidade social e o 
conceito de risco social são 
adotados na Política 
Nacional de Assistência 
Social no que diz respeito à 
proteção social especial, 
PNAS, 2004. 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
10 

 

 

 

Salgueiro, 04 de maio de 2015. 


