
 

ERRATA 

 

Onde se Lê  

QUADRO 04 – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO 

CURRICULUM VITAE   

Item   DESCRIÇÃO  
Pontuação 

Máxima  

1  

2  

HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA   

• Média das notas do Histórico Escolar (pontuação proporcional, sendo 

que média 10,0 equivale a 25,0 pontos).  

  25,0  

pontos  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM   

• Possui Hospital Universitário / Ensino  

Não ................... 0,0  

Sim ................... 2,0  

• Realiza OSCE durante a graduação  

Não ................... 0,0  

Sim ................... 2,0  

10,0 

pontos  

 

Item   DESCRIÇÃO  
Pontuação 

Máxima  

3  

 •  Participação em Teste do Progresso  

1 participação ........... 0,5 2 
participações ......... 1,0  
≥ 3 participações ...... 2,0  

 

BOLSA OU PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA OU EXTENSÃO E  PÓS-

GRADUAÇÕES  

• Bolsa ou programa oficial de estudo, pesquisa ou extensão 
(PIBIC, PIVIC, PET, PROBEC, PROVEC, PROEXT ou outros 
projetos institucionais) concluído e aprovado: 2,0 pontos/ano. 
(Duração menor que um ano – pontuação proporcional ao 
número de meses completados. A declaração/certificado deve 

10,0 conter dados para estipular o número de meses de 

participação pontos no projeto).   

• Especialização lato-sensu concluída: 4,0 pontos (limitada ao 
máximo de duas especializações reconhecidas pelo 
CFM/CRM).  

• Mestrado concluído – 6,0 pontos.  

• Doutorado concluído – 10,0 pontos.  

4  MONITORIA OFICIAL/PRECEPTORIA  



9,0 pontos • 1,5 pontos por monitoria oficial/preceptoria por semestre letivo (a 

declaração deve conter o período de atuação como monitor).  

5  PRODUÇÃO CIENTÍFICA: apresentação/publicação em eventos científicos ou  

em revistas técnicas da área  

 •  Trabalho científico apresentado em Congresso ou publicado em  

Anais Científicos: 0,5 ponto/trabalho.   

Não se pontuará em dobro a apresentação e a publicação (trabalho 
6,0 pontos 

apresentado e publicado em Anais será pontuado apenas uma vez).  

6  PRODUÇÃO CIENTÍFICA: artigos científicos e capítulo de livro  

• Artigo científico publicado em periódico com Corpo Editorial: 3,0  

pontos. 12,0  

• Capítulo de livro publicado em editora com Conselho Editorial: 3,0 

 pontos pontos.  

7  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

•  Experiência profissional médica, sendo que só serão pontuadas o 
10,0 

  efetivo exercício profissional com duração mínima de 06 meses.  

Valor/Item/cada 06 meses = 2,0 Pontos 
pontos

 

8  ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EXTRACURRICULARES  

 

Atividades de Extensão  

Campanhas educativas, de vacinação, coleta de dados populacionais, 

atividades comunitárias, voluntariado:  
  pontos13,0   

Item   DESCRIÇÃO  
Pontuação 

Máxima  

 • Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2 
ponto/atividade.  

• Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.  

• Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade. 
Atividades Extracurriculares  

Cursos de extensão, estágios em instituições de ensino, cursos de 
línguas e de informática, aprovação em processos seletivos e concursos 
em área médica:  

• Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2 
ponto/atividade.  

• Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.  

• Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade.  

• Concurso público ou Processo Seletivo em área médica: 1,0 

ponto/processo ou concurso.  

  

  

  

  

  

9  PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE URGÊNCIA: ACLS/ATLS/BLS/PALS   

• Uma participação: 2,5 pontos  

• Mais de uma participação: 5,0 pontos  

Participações com comprovante de aprovação.  

5,0 pontos  



TOTAL (soma dos pontos das áreas em destaque)  
100,0 

pontos  

 

 

leia-se 

Item   DESCRIÇÃO  
Pontuação 

Máxima  

1  HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA   

Média das notas do Histórico Escolar (pontuação proporcional, 

sendo que média 10,0 equivale a 25,0 pontos).  

 25,0 pontos  

2  INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM   

Possui Hospital Universitário / Ensino  

Não ................... 0,0  

Sim ................... 3,0  

Realiza OSCE durante a graduação  

Não ................... 0,0  

Sim ................... 3,0  

Participação em Teste do Progresso  

1 participação ......0,5 2 
participações ......... 1,0  

≥ 3 participações ...... 3,0 

9,0 pontos  

 

 

 

3 

BOLSA OU PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA OU EXTENSÃO E  PÓS-

GRADUAÇÕES  

• Bolsa ou programa oficial de estudo, pesquisa ou extensão 
(PIBIC, PIVIC, PET, PROBEC, PROVEC, PROEXT ou 
outros projetos institucionais) concluído e aprovado: 2,0 
pontos/ano. (Duração menor que um ano – pontuação 
proporcional ao número de meses completados. A 
declaração/certificado deve conter dados para estipular o 
número de meses de participação no projeto).   

• Especialização lato-sensu concluída: 4,0 pontos (limitada  
ao máximo de duas especializações reconhecidas pelo 
CFM/CRM).  

• Mestrado concluído – 6,0 pontos.  

• Doutorado concluído – 10,0 pontos.  

  

10,0 pontos 



4  MONITORIA OFICIAL/PRECEPTORIA  

9,0 pontos • 1,5 pontos por monitoria oficial/preceptoria por semestre letivo (a 

declaração deve conter o período de atuação como monitor).  

5  PRODUÇÃO CIENTÍFICA: apresentação/publicação em eventos científicos ou  

em revistas técnicas da área  

 •  Trabalho científico apresentado em Congresso ou publicado em  

Anais Científicos: 0,5 ponto/trabalho.   

6,0 pontos 
Não se pontuará em dobro a apresentação e a publicação (trabalho     

apresentado e publicado em Anais será pontuado apenas uma vez). 

6  PRODUÇÃO CIENTÍFICA: artigos científicos e capítulo de livro  

• Artigo científico publicado em periódico com Corpo Editorial:  

3,0 pontos.  

12,0 pontos
 Capítulo de livro publicado em editora com Conselho Editorial: 

3,0 pontos.  

7  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Experiência profissional médica, sendo que só serão pontuadas no  

efetivo exercício profissional com duração mínima de 06 meses.        10,0 pontos 
Valor/Item/cada 06 meses = 2,0 Pontos  

8  ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EXTRACURRICULARES  

Atividades de Extensão  

Campanhas educativas, de vacinação, coleta de dados populacionais, 

atividades comunitárias, voluntariado:  

• Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2 
ponto/atividade.  

• Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.  

• Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade. 
Atividades Extracurriculares  

Cursos de extensão, estágios em instituições de ensino, cursos de 
línguas e de informática, aprovação em processos seletivos e concursos 
em área médica:  

• Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2 
ponto/atividade.  

• Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.  

• Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade.  

• Concurso público ou Processo Seletivo em área médica: 1,0 

ponto/processo ou concurso.  

  
13,0 pontos

   

  

  

  

  

  

9  PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE URGÊNCIA: ACLS/ATLS/BLS/PALS   

• Uma participação: 2,5 pontos  

• Mais de uma participação: 5,0 pontos  

Participações com comprovante de aprovação.  

6,0 pontos  

TOTAL (soma dos pontos das áreas em destaque)  
100,0 pontos  

  


