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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE CURRÍCULO 
 
INSCRIÇÃO: __________________ 
 
NOME: __________________________________________________________________________ 
 
ESPECIALIDADE: __________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 

ITEM 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
DISCRIMINAÇÃO 

1.Aproveitamento no 
Histórico Escolar  

Considerando o número de disciplinas do histórico escolar: aproveitamento igual ou 
superior a 90% ou conceito E em metade ou mais das disciplinas (30 pontos) 
aproveitamento entre 70 e 89% ou conceito B em metade ou mais das disciplinas (20 
pontos) 
aproveitamento inferior a 70% ou conceito R em metade ou mais das disciplinas (10 
pontos) 

2. Estágio 
extracurricular 

 Estágios extracurriculares na área de Odontologia, Enfermagem, Nutrição, 
Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Biomedicina e 
Farmácia. E/ ou treinamento em serviço na área de Medicina Veterinária, com carga 
horária mínima de 180 horas comprovada por certificado ou declaração expedida 
pela instituição ou pelo profissional supervisor responsável pelo estágio (5 pontos a 
cada 180 horas comprovadas). 

Nota: Quando o documento comprobatório contiver apenas o período de execução e a carga horária semanal, considerar-se-á 
20 horas semanais, 4 semanas para cada mês e 48 semanas para cada ano. 

3. Atividade de 
ensino, pesquisa, 
extensão e 
capacitação 

 

3.1 Monitoria em disciplina da grade curricular da área específica do candidato com 
certificado ou declaração expedida pela instituição ou pelo professor responsável 
pela disciplina com carga horária mínima de 180 horas. (Bolsista=5 pontos a cada 
180 horas comprovadas, Voluntária=2 pontos a cada 180 horas comprovas, com 
limite máximo de 15 pontos;). 
3.2 Participação em projeto de pesquisa e extensão com duração mínima de um 
semestre, com certificado ou declaração expedida pela instituição ou pelo 
coordenador do projeto com carga horária mínima de 180 horas. Bolsista=5 pontos a 
cada 180 horas comprovadas, Voluntária=2 pontos a cada 180 horas comprovadas, 
com limite máximo de 6 pontos;). 
3.3 Publicações em anais de congresso regional (0,5 ponto), nacional (1 ponto) e 
internacional (1,5 pontos), promovidos por sociedades científicas, associações e 
instituições científicas (nos últimos 5 anos). 
3.4 Autoria ou coautoria em artigo aceito ou publicado em revista indexada (ISSN), 
com análise do fator de impacto ou do Qualis CAPES (melhor classificação). 
Qualis A (ou fator de impacto ≥ 1,0) – 5 pontos  
Qualis B (ou fator de impacto ≥ 0,5) – 3 pontos  
Qualis C (ou fator de impacto ≤ 0,5) – 2 pontos 
3.5 Autoria ou coautoria de capítulo de livro científico com ISBN (3 pontos por 
capítulo) 
3.6 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 cursos) 

Nota: Quando o documento comprobatório contiver apenas o período de execução e a carga horária semanal, considerar-se-á 20 
horas semanais, 4 semanas para cada mês e 48 semanas para cada ano. 

TOTAL DE PONTOS:  
OBS.: Serão considerados e pontuados apenas os documentos que forem apresentados com comprovação anexa ao currículo 
ordenados de acordo com a citação e com indicativo em qual item e subitem devem ser pontuados. 
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 Assinatura do(a) Candidato(a) 


