ANEXO I
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2017
MODELO DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
1. Todos os itens especificados na avaliação curricular devem ser comprovados com documentos
autenticados em cartório, excetuando-se certificados com assinatura digital, cópias de publicações em
revista indexadas ou de capítulos de livro publicados e atas de dissertação de mestrado e doutorado.
2. O candidato deverá colocar como primeira folha da documentação a ser entregue, o formulário de
avaliação descrito nesse anexo preenchido com seu nome, nº de inscrição, programa, especialidade,
número de páginas e pontuação conforme documentos apresentados.
3. Após o formulário de avaliação, devidamente preenchido e assinado, os demais documentos devem ser
colocados na ordem dos itens preenchidos pelo candidato na avaliação. As cópias dos documentos
autenticadas ou não de acordo com as regras definidas nesse anexo devem sem numeradas. Todo o
material deverá ser encadernado com espiral na lateral e folha plástica transparente na primeira folha
antes do formulário de avaliação.
4. O envelope onde for colocada toda essa documentação para envio, deve ser subscritado da seguinte
forma:
Ao Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa
Avenida do Contorno 1298 – sala 08 – Bairro Floresta
Belo Horizonte - Minas Gerais. CEP: 30110-008
Nome do Candidato:
Número de Inscrição:
Nome do Programa: Processo de Seleção Residência Multiprofissional Santa Casa BH
Especialidade:
5. A apresentação ou o envio de qualquer documento falso implicará na exclusão.
6. A avaliação curricular será dividida da seguinte forma:
A. Formação.
B. Experiência acadêmico-profissional.
C. Produção Científica.
7. Os itens analisados serão subdivididos da seguinte forma:

QUADRO DE CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO DA RESIDÊNCIA
FORMAÇÃO
COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMO
MULTIPROFISSIONAL
Pós-graduação Sricto sensu - Doutorado
4,5
Certificado ou cópia da ata de
Pós-graduação Sricto Sensu - Mestrado
4,0
dissertação.
Pós-graduação

Lato

sensu

- Certificado com histórico com nome

Especialização - Mínimo 360 horas
Aperfeiçoamento - Mínimo 180 horas
Atualização - Mínimo 40 horas
Participação em Congressos - Mínimo 20

do candidato
Copia de Certificado que contenha
a carga horária

horas
Aproveitamento Curricular - 50% das

Histórico Escolar com nome do

notas acima de 80 pontos

candidato

3,5
3,5
2,5
3,0
27,0
6,0

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados com exceção da ata de dissertação que poderia
ser cópia simples desde que acompanhada pelo certificado autenticado. Recomenda-se não entregar
documentos originais. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato
apresente mais de uma não será pontuada e considerada para somatória final. Não serão somadas cargas
horárias para obtenção do total exigido.

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA PROFISSIONAL
Experiência na área de formação em
Hospitais acima de 1 ano.
Experiência na área de formação em
Clínicas acima de 1 ano.

COMPROVAÇÃO
Declaração ou Certidão em papel

PONTUAÇÃO
13,0

timbrado contendo nome do
candidato, descrição da atividade

9,0

realizada, período e identificação e

Experiência em outras áreas em qualquer

assinatura do contratante, sendo

estabelecimento acima de 6 meses.

original ou autenticada.

27,0
5,0

Declaração ou Contrato em papel
Estágios Obrigatórios dentro da área de
formação em Hospitais ou Clínicas acima
de 6 meses.

MÁXIMO

timbrado contendo nome do
candidato, descrição da atividade
realizada, carga horária e
identificação e assinatura da
instituição.

10,0

Participação como bolsista em projetos
de extensão na área de formação em
Hospitais, Clínicas ou Instituições
Participação
como bolsista
em6 projetos
Superior de Ensino
acima de
meses.

Declaração ou Contrato em papel

de Iniciação Científica na área de

candidato, nome do projeto,

formação em Hospitais, Clínicas ou

descrição da atividade realizada,

8,0

timbrado contendo nome do

Instituições Superior de Ensino acima de período e identificação e assinatura
Participação como
bolsista em projetos
6 meses.
da instituição.

5,0

27,0

de monitoria na área de formação em
4,0

Hospitais, Clínicas ou Instituições

Superior
de Ensino
acima de 6 meses
NOTA: Todos
os documentos
deverão estar autenticados. Recomenda-se não entregar documentos
originais. Será considerando apenas 1 (uma) experiência para cada item, mesmo que o candidato
apresente mais de uma experiência acadêmico profissional, não será pontuada e considerada para
somatória final.

Não serão somados períodos de mais de uma experiência para obtenção do total exigido.
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃ
MÁXIMO
Artigo Completo aprovado ou publicado em

O

periódicos nacionais ou internacionais
7,0

indexados ou capítulos de livro cadastrado o
ISBN ou similar na área de saúde.
Artigo Completo aprovado ou publicado em
periódicos nacionais ou internacionais

Identificar nome do autor,

indexados ou capítulos de livro de outras

título da publicação ou título

áreas.
Resumo publicado e/ou trabalho completo

do livro, local publicado ou
nome do periódico científico

em anais de eventos científicos nacionais ou

se classificado no sistema

internacionais ou publicação em outros

Qualis da Capes ou não.

veículos (jornais, revistas não indexadas,

Quando Anais nome do

etc.), relatórios de pesquisa ou manuais na

Congresso Científico em que

área de saúde.

foi publicado

6,0

4,0

19,0

Resumo publicado e/ou trabalho completo
em anais de eventos científicos nacionais ou
internacionais ou publicação em outros

2,0

veículos (jornais, revistas não indexadas,
etc.), relatórios de pesquisa ou manuais de
outras áreas.
NOTA: Será considerando apenas 1 (uma) publicação por item como titular, não sendo pontuado a
co- autoria, mesmo que o candidato apresente mais de uma publicação por item não será
pontuado.

8. O candidato poderá apresentar quantas documentações comprobatórias que quiser para os 3 (três)
tópicos curriculares analisados: Formação, Experiência Acadêmica Profissional e Produção Científica,
mas somente um documento será pontuado para cada item, possibilitando ao candidato chegar a
pontuação máxima por meio da soma de todos os documentos apresentados por tópico.
9. Não serão somados cargas horárias e períodos de experiência, a fim de atender o quantitativo exigido

por item. Somente um título será considerado para avaliação do item.
10. A pontuação máxima que um candidato poderá auferir por meio de seu currículo será de 100 pontos.
11. O formulário de avaliação a ser preenchido pelo candidato e aposto como primeira folha da
encadernação dos documentos encontra-se disponibilizado.

