
ANEXO I 
 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO - CRITÉRIOS 
 

ITEM 
NÚMERO DE 

DOCUMENTOS 
AVALIADOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
MÀXIMA POR 
DOCUMENTO 

TIPO DE DOCUMENTO A APRESENTAR 

ENSINO 

01 18 pontos 

18 pontos 
 

Elegibilidade: Histórico Escolar com aproveitamento igual ou superior a 
90% no índice geral de rendimento acadêmico ou índice equivalente.  
 

12 pontos 

Elegibilidade: Histórico Escolar com Aproveitamento com 
aproveitamento entre 70 e 89% no índice geral de rendimento 
acadêmico ou índice equivalente.  
 

06 pontos 
Elegibilidade: Histórico Escolar com aproveitamento inferior a 70% no 
índice geral de rendimento acadêmico ou índice equivalente.  
 

04 12 pontos 

Bolsista (03 pontos) 
 

Voluntário (02 pontos) 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de monitoria em disciplina da grade 
curricular da área profissional que concorre ao edital, com vigência da 
atividade em um período letivo ou semestre com carga horária mínima de 
300 horas (por documento), expedida pela instituição ou pelo professor 
responsável pela disciplina. Será atribuída pontuação em dobro caso a 
vigência da atividade contemple dois períodos letivos ou semestres com 
carga horária mínima de 600 horas (por documento), expedida pela 
instituição ou pelo professor responsável pela disciplina. 

 

02 05 pontos 2,5 pontos 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de estágio complementar ou 
treinamento em serviço na área profissional que concorre ao edital, com 
carga horária mínima de 300 horas (por documento), expedida pela 
instituição e assinado pelo dirigente da instituição ou coordenador 
acadêmico da instituição. 

EXTENSÃO 

04 24 pontos 
Bolsista (06 pontos) 

 

Voluntário (05 pontos) 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de participação em projeto de 
extensão, com vigência da atividade em um período letivo ou semestre 
com carga horária mínima de 480 horas (por documento), expedida pela 
instituição e assinado pelo dirigente da instituição ou coordenador 
acadêmico da instituição. Será atribuída pontuação em dobro caso a 
vigência da atividade contemple dois períodos letivos ou semestres com 
carga horária mínima de 960 horas (por documento), expedido pela 
instituição e assinado pelo dirigente da instituição ou coordenador 
acadêmico da instituição. 

 

04 06 pontos 1,5 pontos 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de cursos de capacitação e 
atualização com carga horária mínima de 20 horas (por documento) 
realizados nos últimos 5 anos na área do concurso ou afins. 

 

PESQUISA 

04 

 
 
 

24 pontos 
 
 
 
 

 

Bolsista (06 pontos) 
 

Voluntário (05 pontos) 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de participação em projeto de 
pesquisa, com carga horária mínima de 480 horas (por documento), 
expedida pela instituição e assinado pelo dirigente da instituição ou 
coordenador acadêmico da instituição. Será atribuída pontuação em 
dobro caso a vigência da atividade contemple dois períodos letivos ou 
semestres com carga horária mínima de 960 horas (por documento), 
expedido pela instituição e assinado pelo dirigente da instituição ou 
coordenador acadêmico da instituição. 

 

03 11 pontos 

11 pontos 

Elegibilidade: Cópia da página de identificação do artigo aceito ou 
publicado com autoria ou coautoria do candidato em revista indexada 
com ISSN. 

 

09 pontos 

Elegibilidade: Cópia da página de identificação do capítulo publicado 
com autoria ou coautoria do candidato em capítulo de livro científico com 
ISBN. 
 

02 pontos 

Elegibilidade: Declaração/Certificado de participação em trabalhos 
científicos divulgados em eventos científicos, promovidos por 
sociedades científicas, associações e instituições científicas (nos 
últimos 5 anos). 

 

  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 candidato (obrigatória) 


