PROCESSO SELETIVO – ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA – TREINAMENTO EM SERVIÇO
MÉDICO HOSPITALAR 2020
ANEXO IV
CRITÉRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR – ENTRADA DIRETA
CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA - ENTRADA DIRETA
1- FORMAÇÃO
Aproveitamento Curricular

Proficiência em Língua Estrangeira (*)

Pós-Graduação Lato Sensu - Residência e
Especialização Médica

Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado

Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Histórico Escolar com 50% das
notas acima de 80 pontos

1,00

Certificado ou Teste de Proficiência
Nível Avançado (Inglês e Espanhol)

1,00

Certificado ou Teste de Proficiência
Nível
Intermediário
(Inglês
e
Espanhol)

0,50

Certificado de Instituição de Ensino
Superior
Reconhecida
pelo
MEC/MS
com
histórico
(demonstrando
as
disciplinas
cursadas), área de conhecimento da
formação, nome do candidato, carga
horária e assinatura da instituição
emitente.

Certificado ou cópia da ata de
dissertação de Instituição de Ensino
Superior Reconhecida pelo MEC.

TOTAL

4,0
1,00

0,50

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados com exceção da ata de dissertação de mestrado ou doutorado que
poderá ser cópia simples, desde que acompanhada pelo certificado autenticado. Recomenda-se não entregar documentos
originais. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de um, não será
pontuado e considerado para somatória final, com exceção do item da proficiência em língua estrangeira que será pontuado o
nível intermediário e o avançado se for em línguas distintas. Para avaliação do nível de proficiência de inglês deve ser
considerada a tabela da página 4. O julgamento do aproveitamento curricular, para currículos cuja nota é expressa em conceitos
como A, B, C, D, a proporcionalidade será dada considerando como total a atingir 100 pontos para enquadramento percentual.
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2- EXP. ACADÊMICA – PROFISSIONAL

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Atividade de Monitoria

Declaração ou certificação de
atuação da instituição a qual
desenvolveu a monitoria constando o
nome do candidato, nome do
conteúdo que atuou e carga horária
que deve ser de no mínimo de 6
meses ou 1 semestre.

1,00

Estágio Extracurricular ou Participação no
Programa do Pet Saúde

Declaração
ou certificado
da
instituição a qual participou do
Estágio
e
do
Pet
Saúde
comprovando no mínimo 6 meses ou
180 horas de atuação. Os
certificados ou declarações devem
constar o nome do candidato, a
carga
horária,
a
atividade
desempenhada e a assinatura da
instituição.

1,00

Participação em Projetos de Extensão

Declaração
ou
certificado
da
instituição a qual participou do
Projeto de Extensão certificando ou
declarando de qual projeto participou
com carga horária mínima de 120
horas.
Os
certificados
ou
declarações devem constar o nome
do candidato, a carga horária, a
atividade desempenhada e a
assinatura da instituição.

0,50

Organização de Eventos Científicos ou
participação em eventos como palestrante

Declaração ou certificado
da
instituição ou organizadora a qual
participou do evento científico,
especificando se atuou como
organizador ou palestrante, a carga
horária e o nome do evento,
assinado pela instituição.

0,50

Participação em Liga Acadêmica

Declaração ou
certificado da
instituição
comprovando
a
participação em liga acadêmica seja
na organização, direção ou apenas
como participante, o documento
deve ser da instituição a qual
desenvolveu a atividade, e conter o
nome do candidato e ser assinada
pela instituição declarante.

0,50

Participação em Eventos (Fóruns, Congressos,
Seminários) na área médica/saúde.

Declaração
ou
certificado
da
instituição ou organizadora a qual
participou do evento científico,
especificando
a
condição
do
candidato como participante, a carga
horária e o nome do evento com a
assinatura do representante da
instituição.

0,50

TOTAL

4,0

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados. Recomenda-se não entregar documentos originais. Será
considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de um não será pontuado e
considerado para somatória final, assim como não poderá ser aproveitado certificado apresentado para pontuação de um item
em outro item, ou seja o mesmo certificado só será pontuado em um item. Não envie um número de certificados, superior a
quantidade de itens considerados para julgamento, pois não serão considerados e avaliados. Para avaliação da experiência
acadêmica profissional somente 5 itens serão julgados sendo necessário apenas 5 documentos de comprovação.
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3- EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Publicações de Capítulo de Livros

Declaração ou certificado da editora
que informe o título do capítulo,
nome do autor e coautor quando o
candidato for o coautor e o
referenciamento
bibliográfico
conforme regras da ABNT da obra.

0,75

Publicação de Artigo Completo

Declaração ou certificado emitido
pelo periódico científico informando
a indexação da revista conforme
sistema Qualis da Capes ou não a
qual o artigo foi publicado,
acompanhado do nome do autor e
coautor quando o candidato for
coautor, o título do artigo e data de
publicação. Em caso de não
apresentar
a
declaração
ou
certificação a cópia do artigo deve
ser encaminhado em sua integra,
apresentando todos os dados
equivalentes ao de uma declaração
emitida pelo periódico.

0,50

Publicação de Resumo de Trabalhos em anais,
revistas indexadas ou suplementos de revistas
indexadas.

Declaração ou certificado que
comprove a publicação e cópia do
texto publicado com identificação do
local que foi publicado com
identificação da autoria ou coautoria
do texto.

0,25

Atuação em Pesquisa por meio de Bolsa de
Iniciação Científica

Apresentação de Trabalhos em Eventos
Acadêmicos/Científicos da área médica/saúde.

Declaração ou certificado de
participação em projeto de pesquisa
com bolsa de iniciação científica com
duração mínima de 1 ano podendo
ser de caráter institucional, do CNPq
ou de Fundações Estaduais de
Fomento à Pesquisa. A declaração
deve conter o nome do candidato, o
prazo que se dedicou a esse projeto,
o nome do projeto a qual participou e
assinatura da instituição emitente.

Declaração ou certificado de
participação em eventos científicos
médico com apresentação de
trabalho oral ou em forma de pôster
informando autoria ou coautoria de
temática livre. Não podendo a
comprovação de esse item ser a
mesma utilizada em publicação de
resumo de trabalhos em anais,
revistas indexadas ou suplementos
de revistas indexadas.

TOTAL

2,0

0,25

0,25

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados, com exceção de cópia de artigos ou resumo destes. Recomendase não entregar documentos originais. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato
apresente mais de um, não será pontuado e considerado para somatória final. Todos os itens que pontuam publicação serão
pontuados se o candidato for autor ou coautor da mesma forma, ou seja, com a mesma pontuação. O trabalho apresentado
em evento acadêmico não poderá ser o mesmo a ser apresentado para pontuar o item Publicação de Resumo de Trabalhos
em anais, revistas indexadas ou suplementos de revistas indexadas.
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BONIFICAÇÃO (PROVAB) OU (PRMGFC)

Todos os candidatos que se enquadrarem na
condição estabelecida nos itens 6.11 e 6.13

COMPROVAÇÃO

Comprovante de participação
no programa e pagina de
publicação da no Diário Oficial
da União

PONTUAÇÃO

10% (dez por cento) sob
a nota final

Tabela de avaliação de proficiência de Inglês
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PROCESSO SELETIVO – ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA – TREINAMENTO EM SERVIÇO
MÉDICO HOSPITALAR 2020
CRITÉRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR – ENTRADA COM PRÉ REQUISITO

QUADRO DE CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA PRÉ-REQUISITO
1- FORMAÇÃO
Aproveitamento Curricular da
Residência

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Rendimento Médio igual ou superior a 80%
ou conceitos A ou B

1,00

Certificado ou Teste de Proficiência Nível
Avançado (Inglês e Espanhol)

1,00

Certificado ou Teste de Proficiência Nível
Intermediário (Inglês e Espanhol)

0,50

TOTAL

Proficiência em Língua Estrangeira (*)

Pós-Graduação Lato Sensu Residência e Especialização Médica

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Medicina
Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Medicina

Certificado de Instituição de Ensino Superior
Reconhecida pelo MEC/MS com histórico
(demonstrando as disciplinas cursadas),
área de conhecimento da formação, nome do
candidato, carga horária e assinatura da
instituição emitente.

1,00

Certificado ou cópia da ata de dissertação de
Instituição de Ensino Superior Reconhecida
pelo MEC.

0,50

4,00

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados com exceção da ata de dissertação de mestrado ou doutorado que
poderá ser cópia simples, desde que acompanhada pelo certificado autenticado. Recomenda-se não entregar documentos
originais. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de um, não será
pontuado e considerado para somatória final, com exceção do item da proficiência em língua estrangeira que será pontuado o
nível intermediário e o avançado se for em línguas distintas. Para avaliação do nível de proficiência de inglês deve ser considerada
a tabela da página 4.
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2- EXP. ACADÊMICA
PROFISSIONAL

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

Atividade de Monitoria

Declaração ou certificação de atuação da
instituição a qual desenvolveu a monitoria
constando o nome do candidato, nome do
conteúdo que atuou e carga horária que deve
ser de no mínimo de 6 meses ou 1 semestre.

1,0

Experiência de Trabalho

Declaração de trabalho em modalidade CLT,
Cooperativista, Concursado, Contratado de
no mínimo 1 ano. A declaração deve constar
o nome do candidato, a jornada de trabalho, a
atividade desempenhada e a assinatura da
instituição. No caso de experiência de
celetista cópia da carteira de trabalho folha de
imagem, assinatura e identificação e folha de
contratação.

0,50

Estágio Extracurricular ou Participação
no Programa do Pet Saúde

Declaração ou certificado da instituição a qual
participou do Estágio e do Pet Saúde
comprovando no mínimo 6 meses ou 180
horas de atuação. Os certificados ou
declarações devem constar o nome do
candidato, a carga horária, a atividade
desempenhada e a assinatura da instituição.

0,50

Participação em Projetos de Extensão

Organização de Eventos Científicos ou
participação em eventos como
palestrante

Participação em Liga Acadêmica

Participação
em
Eventos
(Fóruns,
Congressos,
Seminários)
na
área
médica/saúde.

Declaração ou certificado da instituição a qual
participou do Projeto de Extensão certificando
ou declarando de qual projeto participou com
carga horária mínima de 120 horas. Os
certificados ou declarações devem constar o
nome do candidato, a carga horária, a
atividade desempenhada e a assinatura da
instituição.
Declaração ou certificado da instituição ou
organizadora a qual participou do evento
científico, especificando se atuou como
organizador ou palestrante, a carga horária e
o nome do evento, assinado pela instituição.

TOTAL

4,00
0,50

0,50

Declaração ou certificado da instituição
comprovando a participação em liga
acadêmica seja na organização, direção ou
apenas como participante, o documento deve
ser da instituição a qual desenvolveu a
atividade, e conter o nome do candidato e ser
assinada pela instituição declarante.

0,50

Declaração ou certificado da instituição ou
organizadora a qual participou do evento
científico, especificando a condição do
candidato como participante, a carga horária
e o nome do evento com a assinatura do
representante da instituição.

0,50

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados. Recomenda-se não entregar documentos originais. Será considerando
apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de um não será pontuado e considerado para
somatória final, assim como não poderá ser aproveitado certificado apresentado para pontuação de um item em outro item, ou
seja o mesmo certificado só será pontuado em um item. Não envie um número de certificados superior, a quantidade de itens
considerados para julgamento, pois não serão considerados e avaliados. Para avaliação da experiência acadêmica profissional
somente 5 itens serão julgados sendo necessário apenas 5 documentos de comprovação.
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3- EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA

Publicações de Capítulo de Livros

Publicação de Artigo Completo

Publicação de Resumo de Trabalhos
em anais, revistas indexadas ou
suplementos de revistas indexadas

Atuação em Pesquisa por meio de
Bolsa de Iniciação Científica

Apresentação de Trabalhos em
Eventos Acadêmicos/Científicos da
área médica/saúde

COMPROVAÇÃO
Declaração ou certificado da editora que
informe o título do capítulo, nome do autor e
coautor quando o candidato for o coautor e o
referenciamento bibliográfico conforme
regras da ABNT da obra.

Declaração ou certificado emitido pelo
periódico científico informando a indexação
da revista conforme sistema Qualis da
Capes ou não a qual o artigo foi publicado,
acompanhado do nome do autor e coautor
quando o candidato for coautor, o título do
artigo e data de publicação. Em caso de não
apresentar a declaração ou certificação a
cópia do artigo deve ser encaminhado em
sua integra, apresentando todos os dados
equivalentes ao de uma declaração emitida
pelo periódico.
Declaração ou certificado que comprove a
publicação e cópia do texto publicado com
identificação do local que foi publicado com
identificação da autoria ou coautoria do
texto.
Declaração ou certificado de participação em
projeto de pesquisa com bolsa de iniciação
científica com duração mínima de 1 ano
podendo ser de caráter institucional, do
CNPq ou de Fundações Estaduais de
Fomento a Pesquisa. A declaração deve
conter o nome do candidato, o prazo que se
dedicou a esse projeto, o nome do projeto a
qual participou e assinatura da instituição
emitente.
Declaração ou certificado de participação em
eventos
científicos
médico
com
apresentação de trabalho oral ou em forma
de pôster informando autoria ou coautoria de
temática livre. Não podendo a comprovação
de esse item ser a mesma utilizada em
publicação de resumo de trabalhos em
anais, revistas indexadas ou suplementos de
revistas indexadas.

PONTUAÇÃO

TOTAL

0,75

0,50

0,25
2,00

0,25

0,25

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados, com exceção de cópia de artigos ou resumo destes. Recomenda-se
não entregar documentos originais. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente
mais de um, não será pontuado e considerado para somatória final. Todos os itens que pontuam publicação serão considerados
se o candidato for autor ou coautor da mesma forma, ou seja, com a mesma pontuação. O trabalho apresentado em evento
acadêmico não poderá ser o mesmo a ser apresentado para pontuar o item Publicação de Resumo de Trabalhos em anais, revistas
indexadas ou suplementos de revistas indexadas.
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BONIFICAÇÃO (PROVAB) OU (PRMGFC)

Todos os candidatos que se enquadrarem na
condição estabelecida nos itens 6.11 e 6.13

COMPROVAÇÃO

Comprovante de participação
no programa e página da
publicação no Diário Oficial da
União

PONTUAÇÃO

10% (dez por cento) sob
a nota final

Tabela de avaliação de proficiência de Inglês
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