PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL
DA SAÚDE 2014
ANEXO 1
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

NOME DO (A) CANDIDATO (A) : _________________________________________________________
QUADRO GERAL DE PONTUAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS A SEREM
AVALIADOS:
CRITÉRIOS
1

2
3
4
5

PARTICIPAÇÃO EM: PROGRAMA DE MONITORIA*; ESTÁGIO
CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO****; PROJETOS DE EXTENSÃO; LIGAS
ACADÊMICAS; EMPRESA JUNIOR; PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL; REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL E EM CAMPANHAS
PÚBLICAS.
ATIVIDADES DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA.
APROVAÇÃO EM CONCURSOS, PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E
CURSOS.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PROFISSIONAL ENVOLVIDA*
CERTIFICADOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
TOTAL

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
30

25
20
15
10
100

1. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE MONITORIA*, EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO
OBRIGATÓRIO**, EM PROJETOS DE EXTENSÃO, EM LIGAS ACADÊMICAS, EM EMPRESA
JUNIOR, EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL E EM REPRESENTAÇÃO
ESTUDANTIL E CAMPANHAS PUBLÍCAS.
* Através de aprovação em processo de seleção e exercício efetivo.
** De acordo com a LEI N - 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
1. a) Para cada semestre letivo de efetivo exercício de monitoria, de projeto de extensão, de ligas acadêmicas,
de empresa júnior, de programa de educação tutorial (PET) e participação em campanhas públicas = 5,0
pontos.
1. b) Atuação em Campanhas Públicas: mínimo de 08 horas = 2,0 pontos
1. c) Para os estágios curriculares não obrigatórios será considerada carga horária mínima de 40 horas,
pontuando da seguinte maneira: 1.c.1) 40 a 80 horas – 2,0 pontos; 1.c.2) acima de 80 horas – 4,0 pontos.
1. d) Para a representação estudantil será considerada a comprovação de participação em diretórios
acadêmicos, representação discente e afim – 2,0 pontos.
Máximo de pontos permitidos neste item = 30,0 pontos
PONTUAÇÃO DO CANDIDATO = __________ pontos

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
2. a) Participação em projetos/grupos de pesquisa devidamente registrados da Instituição de Ensino,
incluindo bolsas de iniciação científica, com os seguintes critérios - Pontuação única para o item 3.a = 5,0
pontos.
2. b) Publicação de artigo completo em periódicos = 10,0 pontos.
2. c) Publicações em anais de congresso = 1,0 ponto.
2. d) Participação em congressos, simpósios ou seminários como apresentador oral ou pôster = 1,0 ponto.
Observação:
I – Duração mínima de um ano ou dois semestres letivos (3.a);
II – Apresentar comprovação ou certificado de exercício nas atividades de todos os itens e no item
2.a apresentar declaração de orientador ou coordenador.
Máximo de pontos permitidos neste item = 25,0 pontos

PONTUAÇÃO DO CANDIDATO = __________ pontos
3. APROVAÇÃO EM CONCURSOS, PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E CURSOS:
3.a) Aprovações em concursos na área profissional envolvida = 3,0 pontos
3.b)Participações em cursos na área profissional envolvida:
3.b.1) Cursos de Atualização Profissional.
Até 20 horas ...............0,5 ponto
De 20 a 40 horas .........1,0 ponto
Acima de 40 ...............1,5 pontos
3.b.2) Curso de Aperfeiçoamento (mínimo 180 horas) = 5,0 pontos
3.b.3) Curso de Especialização (mínimo 360 horas)= 10,0 pontos
3.c) Participações em congressos na área: 0,5 ponto

Máximo de pontos permitidos neste item = 20,0 pontos
PONTUAÇÃO DO CANDIDATO = __________ pontos

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PROFISSIONAL ENVOLVIDA*:
4. a) Experiência profissional de 06 meses = 5,0 pontos
4.b)Experiência profissional acima de 06 meses = 10,0 pontos
Máximo de pontos permitidos neste item = 15,0 pontos
PONTUAÇÃO DO CANDIDATO = __________ pontos
* Registrada e comprovada em carteira de trabalho ou profissional.
5. CERTIFICADOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:

Será considerada somente uma opção para língua estrangeira, não podendo haver somatório de diferentes
línguas para a pontuação. O nível declarado deverá ser comprovado por documentos definidos abaixo:
5.a) Língua Inglesa / outro idioma: Fluência oral e escrita comprovada com testes reconhecidos = 10,0
pontos
5.a.1) Certificados de aprovação em teste de fluência na língua estrangeira de reconhecimento internacional,
contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:
- Número do certificado emitido;
- Nota ou conceito obtido no teste.
5.a.2) Certificados de instituições de ensino que comprovem nível AVANÇADO de inglês ou outras
línguas, contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados da instituição: nome, CNPJ, endereço
e telefone;
5.a.3) Certificados de instituições de ensino em países estrangeiros, especificando o período no qual
realizou estudos com duração total mínima de 360 horas e no mínimo 6 semestres e cópia do passaporte com
o visto de estudante.

5.b) Língua estrangeira / outro idioma: Certificados de instituições de ensino que comprovem nível
intermediário de inglês ou outras línguas, contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados da
instituição: nome, CNPJ, endereço e telefone; ou inglês instrumental do programa de popularização de
língua estrangeira da Universidade Federal de Juiz de Fora e semelhantes. = 5,0 pontos

5.d) Língua Inglesa / outro idioma: estudos em nível básico (certificados de conclusão de curso) = 2,0 pontos
Máximo de pontos permitidos neste item = 10,0 pontos
PONTUAÇÃO DO CANDIDATO = __________ pontos

6. PONTUAÇÃO FINAL = _____________ pontos

_______________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
Observações importantes:

1. Todas as páginas constantes dessa avaliação devem conter uma assinatura/rubrica do candidato no
rodapé das mesmas.
2. O Formulário de Avaliação do Currículo deverá ser entregue acompanhado de documentação
comprobatória, organizada na ordem dos itens deste modelo de currículo com as pontuações já
preenchidas pelos candidatos.

