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ADITIVO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO COMO 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
 
Conforme item nº 10.1.B do edital do Processo Seletivo Residência Médica do ano de 2020, 
COREME HUJBB/UFPA, a comissão organizadora, por meio deste edital de convocação, torna 
público aos candidatos que se encontram em condição de empate após a etapa de avaliação 
objetiva, os critérios a serem observados na apresentação e avaliação dos currículos, afim de 
serem cumpridas ascondições estabelecidas nesse edital. 

 
São convocados para a fase de Avaliação de Currículo somente os candidatos que obtiveram 
pontuação mínima correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da Prova 
Objetiva e que se encontram em condição de empate (conforme lista disponível no site do 
CEPS). 
 
A Avaliação de Currículo valerá, no máximo, 100,00 pontos, e avaliará a formação acadêmica 
do candidato, segundo os critérios mostrados no quadro a seguir. 

 
ATIVIDADE 

Nº MÁXIMO DE 
DOCUMENTOS A 

AVALIAR 

PONTUAÇÃO 
POR 

DOCUMENTO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Participação em projeto de pesquisa,e/ou 
projeto de extensão, e/ou de iniciação 
científica, e/ou PET (Programa de Educação 
Tutorial), com carga horária mínima de 180 
horas (por certificado), comprovada por 
documento expedido pela instituição e 
assinado pelo dirigente ou coordenador 
acadêmico da instituição. Bolsista 6 pontos. 
Voluntário 5 pontos.* 

3 6,0 18,0 

Monitoria em disciplina da grade curricular da 
área médica, com carga horária mínima de 
180 horas,comprovada por certificado ou 
declaração expedida pela instituição ou pelo 
professor responsável pela disciplina. 
Bolsista 6 pontos. Voluntário 5 pontos.* 

1 6,0 6,0 

Curso presencial com carga horária de, no 
mínimo 30 horas 6 1,0 6,0 

Artigo científico na íntegra publicado em 
revista da área de saúde de qualquer 

Qualis** 
3 10,0 30,0 



* Não serão aceitas certificações de caráter departamental ou emitidas apenas por professores, sem o visto 
institucional. 
** Não serão aceitos resumos, anais ou similares de congresso publicado em revista. 
*** O candidato pontuará somente uma vez em uma mesma língua estrangeira. 

 
Os candidatos deverão entregar o Currículo Lattes com as respectivas documentações na 
Gerência de Ensino e Pesquisa do HUJBB (Rua dos Mundurucus, nº 4487, andar térreo, 
Bairro do Guamá), nas datas de 17 e 18 de fevereiro de 2020 no horário de 08h às 17h. 
 
Ao candidato que não comparecer na data marcada no edital será atribuída nota 0,00 (zero) 
na Avaliação de Currículo. 

 
O candidato deverá entregar uma (1) cópia do Currículo, devidamente comprovado com 
cópias reprográficas, numeradas e encadernadas na sequência da tabela de pontuação. A 
tabela em anexo deve servir como folha de rosto, para atribuição de  números de pontos por 
item. Além disso, a documentação deve conter folha do documento comprobatório com nome 
e número de inscrição, não sendo necessário autenticação de documentos, salvo o 
comprovante de conclusão de curso ou diploma e o documento de identidade.  

 
Os diplomas, certificados e comprovantes de conclusão de curso, inclusive de 
Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado serão avaliados apenas quando 
oriundos de Instituições deEnsino Superior reconhecidas pelo MEC e/ou pela CAPES, 
acompanhados do parecer do Conselho Nacional de Educação que credenciou o curso e 
observadas às normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as 
pertinentes ao respectivoregistro. 

 
Os documentos relativos aos cursos realizados no exterior só serão considerados 
quandotraduzidos para a língua portuguesa, por tradutor público juramentado, com validade 
para o território nacional devidamente validado por instituição de ensino credenciada 
peloMEC. 
 
Após o resultado preliminar, que será publicado no dia 19/02/2020, os candidatos poderão 
interpor recurso pelo período de 48h. Os recursos deverão ser entregues na Gerência de 
Ensino e Pesquisa do HUJBB (Rua dos Mundurucus, nº 4487, andar térreo, Bairro do Guamá), 
no horário de 08h às 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação de trabalho em evento 
científico (apresentação oral ou pôster) 2 10,0 20,0 

Participação em evento científico como 
ouvinte/organizador 10 1,0 10,0 

Língua estrangeira - curso com carga horária 
de, no mínimo, 100 horas*** 1 2,0 2,0 

Língua estrangeira - curso com carga horária 
superior a 150 horas*** 2 4,0 8,0 

TOTAL 100,0 
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AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 
FOLHA DE ROSTO – TABELA DE PONTUAÇÃO 

 
Nome:________________________________________________________________________ 

Nº de Inscrição:________________________________________________________________ 

 

 

 
ATIVIDADE 

Nº MÁXIMO DE 
DOCUMENTOS A 

AVALIAR 

PONTUAÇÃO 
POR 

DOCUMENTO 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Participação em projeto de pesquisa,e/ou 
projeto de extensão, e/ou de iniciação 
científica, e/ou PET (Programa de Educação 
Tutorial), com carga horária mínima de 180 
horas (por certificado), comprovada por 
documento expedido pela instituição e 
assinado pelo dirigente ou coordenador 
acadêmico da instituição. Bolsista 6 pontos. 
Voluntário 5 pontos.* 

3 6,0  

Monitoria em disciplina da grade curricular da 
área médica, com carga horária mínima de 
180 horas,comprovada por certificado ou 
declaração expedida pela instituição ou pelo 
professor responsável pela disciplina. 
Bolsista 6 pontos. Voluntário 5 pontos.* 

1 6,0  

Curso presencial com carga horária de, no 
mínimo 30 horas 6 1,0  

Artigo científico na íntegra publicado em 
revista da área de saúde de qualquer 

Qualis** 
3 10,0  

Apresentação de trabalho em evento 
científico (apresentação oral ou pôster) 2 10,0  

Participação em evento científico como 
ouvinte/organizador 10 1,0  

Língua estrangeira - curso com carga horária 
de, no mínimo, 100 horas*** 1 2,0  

Língua estrangeira - curso com carga horária 
superior a 150 horas*** 2 4,0  

TOTAL  


