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FICHA ESPECÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO 

 
INSCRIÇÃO: __________________ 
NOME: __________________________________________________________________________ 
ESPECIALIDADE: _________________________________________________________________ 

 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

ITEM PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA DISCRIMINAÇÃO 

 
 

1. Aproveitamento 
no Histórico Escolar 

 
 
 

30 pontos 

 Aproveitamento igual ou superior a 90% no índice geral de 
rendimento acadêmico ou índice equivalente. (30 pontos) 

 Aproveitamento entre 70 e 89% no índice geral de 
rendimento acadêmico ou índice equivalente. (20 pontos) 

 Aproveitamento inferior a 70% no índice geral de 
rendimento acadêmico ou índice equivalente. (10 pontos) 

 
 

2. Estágio 
extracurricular 

 
 

20 pontos 

 Estágios extracurriculares ou treinamento em serviço na 
área profissional que concorre ao edital, com carga horária 
mínima de 180 horas (por certificado), comprovada por 
documento expedido pela instituição e assinado pelo 
dirigente da instituição ou coordenador acadêmico da 
instituição (5 pontos para cada 180 horas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Atividade de 
ensino, pesquisa, 

extensão e 
capacitação 

 
 
 

10 pontos 
 
 
 

 3.1 Monitoria em disciplina da grade curricular da área 
profissional que concorre ao edital, com carga horária 
mínima de 180 horas. Comprovada por certificado ou 
declaração expedida pela instituição ou pelo professor 
responsável pela disciplina. 
Bolsista (5 pontos a cada 180 horas), 
Voluntário (3 pontos a cada 180 horas). 

 
 
 

20 pontos 

 3.2 Participação em projeto de pesquisa, extensão e PET 
(Programa de Educação Tutorial), com carga horária 
mínima de 180 horas (por certificado), comprovada por 
documento expedido pela instituição e assinado pelo 
dirigente da instituição ou coordenador acadêmico da 
instituição. 
Bolsista (5 pontos a cada 180 horas), 
Voluntário (3 pontos a cada 180 horas). 

 
 
 
 

15 pontos 

  

3.3 Autoria ou coautoria: 
- Artigo aceito ou publicado em revista indexada com ISSN 
(5 pontos); 
- Capítulo de livro científico com ISBN (3 pontos); 
- Participação em trabalhos divulgados em eventos 
científicos, sendo regional (0,5 ponto), nacional (1 ponto) e 
internacional (1,5 pontos), promovidos por sociedades 
científicas, associações e instituições científicas (nos 
últimos 5 anos). 

 
5 pontos 

 3.4 Cursos de capacitação e atualização com carga horária 
mínima de 20h realizados nos últimos 5 anos na área do 
concurso ou afins (1 ponto) (com limite de 5 certificado) 

TOTAL 100 pontos   
 

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e estou ciente de que a prática de falsidade ideológica em prova 
documental acarretará a anulação de todos os atos administrativos praticados pela UFPA referentes ao candidato em epígrafe 
(sua exclusão do concurso, cancelamento de sua matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu desligamento do Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde, caso já tenha iniciado) além das ações penais cabíveis. 

 

Belém-Pa, _____/_____/________  
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

(obrigatória) 


