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Seleção 2018 - Programa de Residência em VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA
À SAÚDE da UFRRJ.
BAREMA DA PROVA DE TÍTULOS
Currículo (Peso 2,0)
Atividades desenvolvidas NA ÁREA DO PROGRAMA PRETENDIDO
1. Artigo publicado em periódicos Qualis Capes (2,0 pontos cada)
2. Resumo expandido ou palestra publicada em Anais de reuniões científicas (1,5 pontos cada)
3. Resumo Simples publicado em anais de reuniões científicas ou palestra apresentada em reuniões
científicas (1,0 ponto cada)
4. Resumo simples ou expandido apresentado em reuniões científicas (0,5 pontos cada)
5. Bolsa de Iniciação Científica, Apoio técnico, Extensão e Monitoria exercida (2,0 pontos por semestre)
6. Aprovação em monitoria (0,5 pontos cada)
7. Curso de Especialização Lato Sensu (mínimo de 360 h) (12,0 pontos cada)
8. Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 180 h) (5,0 pontos cada)
9. Cursos em geral (mínimo de 20h cada) (1,0 ponto cada)
10. Congressos, conferências e palestras (0,5 pontos cada)
11. Estágio extracurricular oficial (1,0 ponto cada 50h)
12. Experiência Prática Profissional Comprovada (2,0 pontos por ano)
Atividades desenvolvidas FORA DA ÁREA DO PROGRAMA PRETENDIDO
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12. Artigo publicado em revista Qualis Capes (1,0 ponto cada)
13. Resumo expandido ou palestra publicada em Anais de reuniões científicas (1,0 ponto cada)
14. Resumo Simples publicado em anais de reuniões científicas ou palestra apresentada em reuniões
científicas (0,5 pontos cada)
15. Resumo simples ou expandido apresentado em reuniões científicas (0,25 pontos cada)
01
16. Bolsa de Iniciação Científica, Apoio técnico, Extensão e Monitoria exercida (1,0 ponto por semestre)
04
17. Aprovação em monitoria (0,2 pontos cada)
02
18. Curso de Especialização Lato Sensu (mínimo de 360 h) (4,0 pontos)
04
19. Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 180 h) (1,0 pontos cada)
01
20. Curso em geral (mínimo de 20h cada) (0,2 pontos cada)
02
21. Congressos, conferências e palestras (0,2 pontos cada)
02
22. Estágio extracurricular oficial (0,5 pontos cada 50h)
05
Total Máximo no Currículo = 100 pontos
- Não serão considerados documentos certificados por pessoa física e a pontuação será considerada referente à
produção dos últimos 8 anos.
- Estágios curriculares obrigatórios não serão pontuados.
- Somente serão consideradas declarações de estágio extracurricular, aqueles realizados durante a graduação, em
instituições públicas e/ou privadas, emitidas em documento em papel timbrado da instituição sede do estágio,
assinado pelo responsável pelo estágio ou pela gestão acadêmica, onde conste a carga horária do estágio ou a carga
horária semanal e período de duração do estágio.

