ANEXO III
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2020

CRITÉRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR

1. Todos os itens especificados na avaliação curricular devem ser comprovados com
documentos autenticados em cartório, excetuando-se certificados com assinatura digital,
cópias de publicações em revista indexadas ou de capítulos de livro publicados e atas de
dissertação de mestrado e doutorado.
2. O candidato deverá colocar como primeira folha da documentação a ser entregue, o
formulário de avaliação descrito nesse anexo preenchido com seu nome, nº de inscrição,
programa, especialidade, número de páginas e pontuação conforme documentos
apresentados.
3. Após o preenchimento e assinatura do formulário de avaliação, as cópias dos documentos
deverão ser ordenadas conforme os itens preenchidos pelo candidato e com as páginas
numeradas de acordo com as regras definidas no Edital. Todo o material deverá ser
encadernado com espiral na lateral e folha plástica transparente na primeira página antes do
formulário de avaliação.
4. O envelope com a documentação, deverá ser subscritado da seguinte forma:
PROCESSO SELETIVO – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2020 EDITAL Nº 003 ou 004/2020

Gerência de Concursos da Fundep, Caixa Postal 6985, CEP 30.120-972 em Belo Horizonte MG.
REFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE CURRICULAR
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO PARA O QUAL CONCORRERÁ

5. A apresentação ou o envio de qualquer documento falso implicará na exclusão do
candidato no processo seletivo.
6. A avaliação curricular será dividida da seguinte forma:
A. Formação.
B. Experiência acadêmico-profissional.
C. Produção Científica.

7. Os itens analisados serão subdivididos da seguinte forma:

Não serão somados períodos de mais de uma experiência profissional para obtenção do total
exigido.
Não serão somados períodos de mais de uma experiência para obtenção do total
exigido.

8. O candidato poderá apresentar todos os comprovantes, que julgar necessário, para os 3
(três) tópicos (Formação, Experiência Acadêmica Profissional e Produção científica), mas
somente será considerado um comprovante para cada item
9. Não serão somados cargas horárias e períodos de experiência, a fim de atender o
quantitativo exigido por item.
10. A pontuação máxima que um candidato poderá auferir por meio de seu currículo será de
20 (vinte) pontos.
11. O formulário de avaliação a ser preenchido pelo candidato e aposto como primeira folha
da encadernação dos documentos encontra-se disponibilizado no anexo III.

