
ANEXO 2 

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

O candidato deverá seguir as seguintes instruções:  

1. Usar o formulário apresentado, conforme modelo abaixo, descrevendo os documentos que 

serão entregues para avaliação do currículo.  

2. A descrição dos títulos deve ser feita rigorosamente na ordem constante no Quadro 2. 

3. Os candidatos classificados para esta etapa deverão efetuar a entrega do currículo em 3 

(três) vias, de igual conteúdo e teor e 1 (uma) de cópia autenticada da seguinte 

documentação: RG, CPF, diploma (frente e verso), ou certificado de conclusão, ou atestado 

de conclusão com data de previsão de colação de grau, certidão de nascimento ou 

casamento, e uma foto 3x4 atualizada. 

4. O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade 

do candidato e refletirá na avaliação dos mesmos. As cópias dos documentos entregues 

como comprovação de títulos não serão devolvidas aos candidatos. Preencha o formulário 

de acordo com o quadro abaixo: 

Quadro 2 

 CÓDIGO TIPO DE TÍTULO/VALOR PONTUAÇÃO 

01 Participação como monitor de disciplina de graduação (0,2 por 

monitoria com carga horária < que 30 horas; 0,5 por monitoria 

˃ que 30 horas) 

MÁXIMO 2,0 

PONTOS 

02 Participação em atividades de extensão/ações comunitárias 

durante a graduação (0,2 pontos por extensão/ação 

comunitária, carga horária ˂ 60 horas; 0,5 pontos por 

extensão/ação comunitária ≥ 60 horas) 

MÁXIMO 4,0 

PONTOS 



03 Iniciação científica (bolsista ou voluntário) 

(0,2 pontos por projeto de pesquisa com participação ˂ 60 

horas; 0,5 por projeto de pesquisa com participação ≥ 60 horas) 

MÁXIMO 3,0 

PONTOS 

04 Realização de estágio curricular não obrigatório ou atuação 

profissional na área da saúde (0,2 por estágio com carga 

horária ˂ 120 horas; 0,5 por estágio com carga horária ≥ 120 

horas 

MÁXIMO 3,0 

PONTOS 

05 Artigos completos publicados em periódicos ou capítulos de 

livro (0,5 pontos por publicação) 

MÁXIMO 4,0 

PONTOS 

06 Comunicações em anais de congresso ou apresentação de 

trabalho em eventos e resumos em congressos (0,5 por 

comunicação) 

MÁXIMO 4,0 

PONTOS 

07 Participação em eventos, congressos, seminários, simpósios, 

jornadas, cursos de extensão etc. (0,5 por evento) 

MÁXIMO 3,0 

PONTOS 

08 Curso de pós-graduação lato sensu (0,5 por especialização com 

carga horária ≥ 360). 

MÁXIMO 1,0 

PONTO) 

09 Curso de pós-graduação stricto sensu (1,0 por curso). MÁXIMO 1,0 

PONTO 

TOTAL 

MÁXIMO 25 

(PESO 2,0) 



FORMULÁRIO - RELAÇÃO DE TÍTULOS 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________ 

 

 Nº de Inscrição: _________________________________________________________________ 

 

Ênfase/programa/instituição______________________________________________________ 

 

Código de título 

(cfe. quadro 2) 

Descrição do título 
Pontuação¹ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

¹Não marque este campo, ele é de uso exclusivo da 

Comissão de Avaliação. 

 


