ANEXO I - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - (Capa dos títulos)
Nome Completo:
Nº de Inscrição:
Área a qual concorre:
CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
1- FORMAÇÃO
Pós Graduação Sricto Sensu Doutorado

COMPROVAÇÃO

0,8

Certificação com histórico com nome do
candidato

1,6
6
0,8

Copia de Certificado que contenha a carga
horária

Participação em Congressos - Mínimo
de 20 horas

0,4
0,4

Aproveitamento Curricular - 50% das
notas acima de 80 pontos

Histórico Escolar com nome do candidato

1

2- EXP. ACADÊMICA –
PROFISSIONAL

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Experiência a área de formação em
Hospitais acima de 1 ano
Experiência na área de formação em
Clínicas acima de 1 ano
Experiênica em outras áreas em
qualquer estabelecimento acima de 6
meses

Estágio obrigatórios dentro da área
de formação em Hospitais ou Clínicas
acima de 6 meses

PONTUAÇÃO MÁXIMA

1

Aperfeiçoamento - Mínimo de 180
horas
Atualização - Mínimo de 40 horas

MARQUE COM UM (X) OS
DOCUMENTOS QUE SERÃO
ENTREGUES

Certificação ou cópia da ata de dissertação

Pós Graduação Sricto Sensu Mestrado

Pós Graduação Lato Sensu
Especialização - Mínimo de 360 horas

PONTUAÇÃO

MARQUE COM UM (X) OS
DOCUMENTOSQUE SERÃO
ENTREGUES

PONTUAÇÃO MÁXIMA

3
Declaração ou Certidão em papel timbrado
contendo nome do candidato, descrição da
atividade realizada, período e identificação e
assinatura do contratante, sendo original ou
autenticada.

2

6

1

Declaração ou Contrato em papel timbrado
contendo nome do candidato, descrição da
atividade realizada, carga horária e
identificação e assinatura da instituição

Participação como bolsista em
projetos de extensão na área de
formação em Hospitais, clinicas ou
Instituições Superior de Ensino acima
de 6 meses

2

1,6

6
Participação como bolsista em
projetos de Iniciação Cientifica na
área de formação em Hospitais,
Clínicas ou Instituições Superior de
Ensino acima de 6 meses

Participação como bolsista em
projetos de monitoria na área de
formação em Hospitais, Clinicas ou
Instituições Superior de Ensino acima
de 6 meses

Declaração ou contrato em papel timbrado
contendo nome do candidato, descrição da
atividade realizada, periodo e identificação e
assinatura da instituição

1,4

1

3- PRODUÇÃO CIENTÍFICA

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Artigo Completo aprovado ou
publicado em periódcos nacionais ou
internacionais indexados ou capítulos
de livro cadastrado o ISBN ou similar
na área de saúde

0,8

Artigo Completo aprovado ou
publicado em periódico nacionais ou
internacionais indexados ou capítulo
de livro de outras áreas

0,6

Resumo publicado e/ou trabalho
completo em anais de eventos
cientíticos nacionais ou internacionais
ou publicação em outros veículos
(jornais, revistas não indexadas, etc.),
relatórios de pesquisa ou manuais na
área da saúde

Resumo publicado e/ou trabalho
completo em anais de eventos
cientíticos nacionais ou internacionais
ou publicação em outros veículos
(jornais, revistas não indexadas, etc.),
relatórios de pesquisa ou manuais de
outras áreas

Identificar nome de autor, título da publicação
ou título do livro, local publicado ou nome do
periódico científico se classificado no sistema
Qualis da Capes ou não. Quando Anais nome
do Congresso Científico em que foi publicado

MARQUE COM UM (X) OS
DOCUMENTOS QUE SERÃO
ENTREGUES

PONTUAÇÃO MÁXIMA

2
0,4

0,2

