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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CARDIOVASCULAR E DE 

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR – 2020 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO 

 

1. Estágios extracurriculares relacionados à área profissional a que se candidata (com 
declaração emitida pela instituição em papel timbrado e carga horária registrada de, no 
mínimo, 60 horas) 
(2,0 pontos por estágio – máximo de 4 pontos)   Sub Total: 4,00 
 
2. Formação em Programas de Especialização/Residência, reconhecidos por órgãos 
competentes (pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, com 
apresentação do certificado de conclusão)  
(0,5 pontos por Programa - máximo de 0,5 pontos)   Sub Total: 0,50 
          
3. Participação em projetos de Pesquisa (com declaração comprobatória em papel timbrado 
da instituição ou do orientador). 
(2,0 pontos por projeto – máximo de 4 pontos)   Sub Total:  4,00 
 
4. Produção científica: publicações de artigos em periódicos. 
(1 ponto por artigo – máximo de 2 pontos)    Sub Total: 2,00 
         
5. Atividades extracurriculares, participação em ligas acadêmicas, monitorias e 
representação discente junto aos colegiados e comissões institucionais, ligados à área de 
formação (com declaração comprobatória em papel timbrado da instituição ou responsável). 
(1 ponto por atividade – máximo de 4 pontos)   Sub Total: 4,00 
 
6. Apresentação oral ou de painel em Congressos, Seminários, Encontros e outros eventos 
científicos da Área de Formação (divulgação em eventos de trabalhos resultantes de 
projetos ou trabalho de conclusão de curso) (com Certificado emitido pela Instituição 
promotora do evento em papel timbrado) 
(1 ponto por apresentação ou painel – máximo de 3 pontos) Sub Total: 3,00 
 
7. Participação em Programas e Eventos na área de formação. 
(com certificado emitido pela instituição promotora do evento, em papel timbrado) 
(0,5 ponto para cada evento – máximo de 2,5 pontos)  Sub Total: 2,50 

 
 

TOTAL - 20,00 

 
 


