
autor (primeiro 

nome)  

4 pontos por 

publicação

co-autor
2 pontos por 

publicação

Autoria ou 

coautoria de 

trabalho de 

apresentação oral, 

como tema livre 

ou como pôster 

em eventos 

científicos

4 pontos por 

evento

Participação em 

eventos científicos 

de abrangência 

estadual, nacional 

ou internacional

2 pontos por 

participação

Autoria ou 

coautoria de 

trabalho de 

apresentação oral

1 ponto por 

participação

Freqüência ligas e 

estágios extra-

curriculares

5 pontos por 

curso

Aprovação nos 

cursos de suporte 

avançado de vida

5 pontos por 

curso

Organização de 

congressos e 

cursos na área 

médica

 1 ponto por 

atividade

Direção de ligas 

acadêmicas

 2 pontos por 

ano

TOTAL DE PONTOS

Participação em eventos científicos 

de abrangência estadual, nacional 

ou internacional, tendo como 

público alvo médicos em geral ou 

médicos especialistas (2 pontos por 

participação); Autoria ou coautoria 

de trabalho de apresentação oral, 

como tema livre ou como pôster 

em eventos acadêmicos (semanas 

científicas ou de iniciação científica 

e outros semelhantes) da área 

médica de abrangência 

local/institucional, regional, 

estadual, nacional ou internacional, 

tendo como público alvo 

acadêmicos de medicina (1 ponto 

por participação)

16 pontos

Freqüência ligas e estágios extra-

curriculares com carga horária 

mínima de 80h cada, ou com 

duração mínima de 1 ano (5 pontos 

por curso), aprovação nos cursos 

de suporte avançado de vida : 

PALS, ATLS, ACLS, PHTLS (5 pontos 

por curso) 

10 pontos

2 pontos por monitoria

11 - 15 7 pontos

16 - 20 9 pontos

     acima de 20 14 pontos

10 pontos

Monitoria na área Médica -mínimo 

1 semestre (2 pontos por 

monitoria), participação em 

atividades de pesquisa ou iniciação 

científica com duração mínima de 1 

(um) ano (2 pontos por atividade)
2 pontos por atividade

16 pontos

Internato
2,5 pontos para cada semestre do 

internato

Organização de congressos e cursos 

na área médica (1 ponto por 

atividade), direção de ligas 

acadêmicas (2 pontos por ano) 

perfazendo o máximo de 10 

(dez)pontos. 

10 pontos

Freqüência a cursos de extensão, 

jornadas, simpósios, etc. na área 

médica.

1 - 10  5 pontos

Artigos científicos publicados em 

periódicos da área médica ou 

Capítulo de livro na área médica 

com edição nacional (4 pontos por 

publicação como autor (primeiro 

nome) e 2 pontos como co-autor); 

Autoria ou coautoria de trabalho de 

apresentação oral, como tema livre 

ou como pôster em eventos 

científicos tendo como público alvo 

médicos em geral ou médicos 

especialistas (4 pontos por evento)

24 pontos

Atividades cientificas, publicações e cursos extracurriculares

Obs.: Não serão aceitos artigos científicos publicados em Anais de Congresso ou outros tipos de publicações que não sejam da área médica.

PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO QUANTIDADE 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA

SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 01 / 2014

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE CURRÍCULOS

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 1° ANO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” – 2014                                                                                                                           

R1(especialidades Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica, Médica, Neurocirurgia, Ortopedia, Medicina da Família e da Comunidade)                                                                                                                                                                                                         

ATENÇÃO: Os documentos relativos aos Currículos deverão ser entregues, pessoalmente, ou através de um procurador, na data e horário especificados do Edital de Convocação. 

Nome do Candidato:_____________________________________________________________________________________

Número de Inscrição no Concurso Público:___________________________________________________________________

Nº Documento de Identidade:______________________________________________________________________________

Especialidade/Área de atuação___________________________________________________________________________

PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO QUANTIDADE 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA


