FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL NORMATIVO Nº 1 – RP/SES-DF/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL
DA SAÚDE DA SES-DF – MODALIDADES: UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO
Este formulário deve ser preenchido manualmente, com letra de forma, e entregue junto com a documentação para comprovação da pontuação
relacionada com a Avaliação de Currículo, de acordo com o item 9 do Edital Normativo.

Nome do Candidato: ____________________________________________________________________
Programa de Residência: ________________________________________________________________
Número de Inscrição: _____________________ - Código do Programa de Residência: ________________
Quantidade de folhas entregues: _______ (_________________________________________________)

Informações para a Avaliação de Currículo

Identificar os documentos que devem ser avaliados em cada alínea (A até K) relacionada como critério para avaliação do currículo específico para
o programa de residência, informando a alínea e número do documento. No caso da existência de vários documentos para a mesma alínea
(certificados de cursos, por exemplo), informe o número do documento a ser considerado.

Atribuição dos Pontos
Alínea

Quantidade de
documentos
entregues

Título

Valor Máximo
dos Títulos

A(

)

Monitoria
em
disciplinas/módulos
regulares da respectiva graduação.

B(

)

Extensão extracurricular – curso de
extensão na área da saúde para a qual
concorre com carga horária mínima de 10
horas.

C(

)

Extensão extracurricular – projeto de
extensão na área de formação para a qual
concorre, excetuados os já pontuados na
alínea “I”.
Extensão extracurricular – estágios na área
da saúde para a qual concorre.
Participação em congresso e jornada
científica na área da saúde para a qual
concorre.
Comunicação em congressos na área de
formação para a qual concorre, tanto na
forma oral quanto na forma de painel, poster
ou banner.
Trabalhos publicados em periódicos (revista
indexada na Medline, SciELO ou Scopus).
Trabalhos publicados em periódicos (revista
não indexada).
Iniciação científica, Programa Especial de
Treinamento (PET) na área da saúde para a
qual concorre ou Ciências sem Fronteiras.
Premiação na área da saúde para a qual
concorre.

1,0 (um) ponto.

Participação no Projeto Rondon

1,0 (um) ponto.

D( )
E( )

F( )

G( )
H( )
I( )

J( )
K( )

Para Uso da Banca
Avaliadora

3,0 (três)
pontos.

1,0 (um) ponto.

2,0 (dois)
pontos.

1,0 (um) ponto.

2,0 (dois)
pontos.
1,0 (um) ponto.

12,0 (doze)
Pontos.

Total

1 São de inteira responsabilidade do candidato as informações por ele prestadas, ou por seu procurador no ato da entrega/envio dos títulos, bem como a
entrega/envio dos títulos na data prevista, arcando o candidato com as consequências de seus eventuais erros, ou de seu representante.

Brasília - DF, _______/_______/2021.

______________________________________________
Assinatura do Candidato

