
 
COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE 

(CECPSRS) 

Normas para confecção de curriculum vitae 
Processo Seletivo dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência 

Uniprofissional em Medicina Veterinária 2022 para ingresso em 2023. 
 

De acordo com o Edital nº 04/2022 – CCS/UFES, para o Concurso de Residência Multiprofissional 

em Saúde e em Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária 2022 com ingresso em 2023, 

que define nos itens seguintes: 

“4.7- PARA CANDIDATOS A PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E 

UNIPROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. A 1ª etapa do processo seletivo será constituída da 

prova objetiva com peso de noventa por cento (90%) da nota total. A 2ª etapa do processo seletivo 

será constituída da análise de curriculum vitae com peso de dez por cento (10%) da nota total.” 

“4.12- O curriculum vitae deve ser confeccionado de acordo com as normas do Processo Seletivo, 

seguindo as orientações anexas a este Edital, publicadas no sítio eletrônico 

www.residenciaemsaude.ufes.br. O currículo deverá ser entregue ao fiscal no dia de realização das 

provas. A partir da data de divulgação do resultado final do Processo Seletivo, o currículo ficará à 

disposição do candidato para a retirada por um período de dois (02) meses, na Secretaria da 

COREME e da COREMU, localizadas no pavilhão de aulas teóricas do Centro de Ciências da Saúde, 

conhecido como “Elefante Branco”, segundo andar, Campus de Maruípe, Vitória/ES. Após este 

período o currículo será incinerado. 

4.12.1- Não será avaliado o curriculum vitae que estiver em desacordo com as normas do Processo 

Seletivo, divulgadas no sítio eletrônico www.residenciaemsaude.ufes.br.” 

 
Informamos que as normas para a confecção são as seguintes: 

I. O currículo deverá ser entregue encadernado em espiral. 

II. A primeira página deve conter, apenas, a seguinte identificação: nome do candidato, 

número da inscrição e a categoria profissional inscrita no Concurso. 

III. A segunda página deverá conter a folha de pontuação do currículo conforme modelo 

ANEXO I, sem preenchimento. 

A seguir, deve ser anexada cópia simples dos documentos comprobatórios que pontuam, de acordo 

com as informações contidas no item abaixo “Documentos a serem anexados e suas respectivas 

pontuações.” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 



IV. A última página deve conter a folha de pontuação do currículo, conforme apresentado em 

modelo no ANEXO I, preenchida baseada nos documentos comprobatórios considerados 

pelo candidato para a avaliação do seu currículo. Documentos a serem anexados e suas 

respectivas pontuações: 

Atenção: É responsabilidade do candidato a comprovação das informações necessárias para obter 

pontuação em cada item, bem como a comprovação da indexação das Revistas. Somente serão 

considerados para avaliação documentos dentro do padrão solicitado (tanto na forma, quanto no 

número). Observe que no ANEXO II foi colocado um exemplo de avaliação de curriculum vitae. 

Os documentos a serem anexados e suas respectivas pontuações estão descritas no ANEXO I. 



 

ANEXO I 

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO  Nº de INSCRIÇÃO: ____________________ 

ITEM AVALIADO 
PONTUAÇÃO POR 

ITEM 
PONTUAÇÃOMÁXIMA 

PONTOS 
OBTIDOS 

Pós-graduação Lato sensu concluída 
(especialização). 

3 pontos por 
curso 

3 
 

Pós-graduação Stricto sensu concluída 
(mestrado ou doutorado). 

3,5 pontos por 
curso 

7 
 

Experiência em serviço ou estágio 
extracurricular. 

1 ponto para cada 
60 horas 

12 
 

Publicação de artigo em revista científica 
indexada. 

4 pontos para 
cada artigo 

12 
 

Resumo de trabalho ou trabalho completo 
publicado em anais de eventos científicos. 

2 pontos para 
cada trabalho 

10 
 

Apresentação de trabalho sem publicação 
em anais de eventos científicos. 

2 pontos por 
trabalho 

10 
 

Participação como ouvinte em congressos, 
simpósios, jornadas ou similares. 

1 ponto para cada 
evento 

2 
 

Curso de atualização ou extensão com 
carga horária igual ou maior a 30 horas. 

2 pontos para 
cada curso 

8 
 

Participação como membro de comissão 
organizadora de eventos, representação 
discente em colegiados (congregação, 
conselhos, comissões) e atividade 
associativista. 

2 pontos para 
cada participação 

6 

 

Participação em Programa de Extensão e 
Treinamento (Grupos PET) ou Projeto de 
Extensão. 

2 pontos por 
semestre 

8 
 

Participação em Programa de Iniciação 
Científica. 

2 pontos por 
projeto de 
pesquisa 

8 
 

Participação em Monitoria em disciplina 
curricular. 

3 pontos por 
semestre 

12 
 

Prêmios ou menção honrosa por 
atividades científicas, artísticas e culturais. 

1 ponto para cada 
prêmio ou 

menção honrosa 
2 

 

TOTAL  100 pontos  

 

ASSINATURA DO AVALIADOR _____________________________ 



ANEXO II 

EXEMPLO DE CANDIDATO COM: 01 pós-graduação Lato sensu, 240 horas de estágio extracurricular, 
01 artigo publicado em revista indexada, 05 resumos de trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, 01 trabalho apresentado sem publicação em anais de eventos científicos, participação 
como ouvinte em 02 eventos (congressos, simpósios, jornadas ou similares), 03 cursos de 
atualização com carga horária maior que 30 horas, participação em programas de extensão durante 
04 semestres, participação em 01 projeto de pesquisa em Programa de Iniciação Científica, 01 
prêmio por melhor trabalho científico apresentado em evento científico. 
 

ITEM AVALIADO 
PONTUAÇÃO POR 

ITEM 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTOS 
OBTIDOS 

Pós-graduação Lato sensu concluída 
(especialização). 

3 pontos por curso 3 3 

Pós-graduação Stricto sensu concluída 
(mestrado ou doutorado). 

3,5 pontos 
porcurso 

7 0 

Experiência em serviço ou estágio 
extracurricular. 

1 ponto para cada 
60 horas 

12 4 

Publicação de artigo em revista científica 
indexada. 

4 pontos para cada 
artigo 

12 4 

Resumo de trabalho ou trabalho completo 
publicado em anais de eventos científicos. 

2 pontos para cada 
trabalho 

10 10 

Apresentação de trabalho sem publicação em 
anais de eventos científicos. 

2 pontos por 
trabalho 

10 2 

Participação como ouvinte em congressos, 
simpósios, jornadas ou similares. 

1 ponto para cada 
evento 

2 2 

Curso de atualização ou extensão com carga 
horária igual ou maior a 30 horas. 

2 pontos para cada 
curso 

8 6 

Participação como membro de comissão 
organizadora de eventos, representação 
discente em colegiados (congregação, 
conselhos, comissões) e atividade associativista. 

2 pontos para cada 
participação 

6 0 

Participação em Programa de Extensão e 
Treinamento (Grupos PET) ou Projeto de 
Extensão. 

2 pontos por 
semestre 

8 8 

Participação em Programa de Iniciação 
Científica. 

2 pontos por 
projeto de 
pesquisa 

8 2 

Participação em Monitoria em disciplina 
curricular. 

3 pontos por 
semestre 

12 0 

Prêmios ou menção honrosa por atividades 
científicas, artísticas e culturais. 

1 ponto para cada 
prêmio ou menção 

honrosa 
2 1 

TOTAL  100 pontos 42 pontos 
 


