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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE 

(CECPSRS) 

Normas para confecção de curriculum vitae  

Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica 2022 para ingresso em 2023. 

 

De acordo com o Edital nº 04/2022, para o Processo de Seleção de Residência Médica, do Centro de 
Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Espírito Santo, que define nos itens seguintes: 
 
“4.6- PARA CANDIDATOS A PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. A 1ª etapa do processo seletivo 

será constituída da prova objetiva com peso de cinqüenta por cento (50%) da nota total. A 2ª etapa do 

processo seletivo será constituída de prova prática com peso de quarenta por cento (40%) da nota 

total e 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 serão avaliados os curriculum vitae que estiverem 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 especialidade inscrita no Concurso. 
III. A segunda página deverá conter a folha de pontuação do currículo conforme modelo ANEXO I, 

sem preenchimento. A seguir, anexar cópia simples dos documentos comprobatórios que 
pontuam, de acordo com as informações contidas no item abaixo “Documentos a serem 
anexados e suas respectivas pontuações”. 
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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: 
 
1) Monitorias em disciplina curricular = pontuação máxima de 02 pontos. 
        0,5 pontos por semestre. 
 
2) Iniciação científica extracurricular = pontuação máxima de 02 pontos. 

Participação em Iniciação Científica PIBIC / PIVIC = 1,0 ponto por projeto 
Mestrado (strictu) em área de Ciências = 1,5 pontos 
Doutorado em área de Ciências = 2,0 pontos 

 
3) Projeto de extensão ou estágio extracurricular = pontuação máxima de 02 pontos. 

a) Participação em Projeto de Extensão ou Estágio Extracurricular (carga horária mínima de 240 
horas por projeto ou estágio extracurricular) - 1,0 ponto por projeto/estágio. 
Obs.: O mesmo Projeto de Extensão ou Estágio só pontua uma única vez, mesmo tendo carga 
horária superior a 240 horas. 
Serão considerados válidos apenas estágios em:  
-Hospitais Universitários. 
-Hospitais com Residência Médica credenciada pelo MEC. 
-Hospitais de referência de Faculdade de Medicina. 
Atenção: A comprovação de que o Hospital preenche esses requisitos é de responsabilidade 
do candidato. 
 

4) Publicações = pontuação máxima de 02 pontos. 
a) Publicação de artigo completo em revista científica indexada (ou carta de aceitação da revista) 

= 1,0 ponto por artigo completo. 
b) Capítulo de livro publicado com ISBN = 0,5 ponto por capítulo. 

Atenção: A comprovação da indexação da revista e do ISBN do livro é responsabilidade do candidato. 
Se o candidato não apresentar comprovante de indexação da revista ou do ISBN do livro não receberá 
a pontuação.  
 
5) Participação em cursos, congressos, simpósios e jornadas médicas organizados por sociedades de 
especialidade médicas oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira ou por Escolas 
Médicas, com carga horária mínima de 08 horas.  = pontuação máxima de 02 pontos. 
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a) Participante = 0,1 ponto por congresso (máximo de pontos atribuídos a participante 1,0 

ponto/ 10 eventos). 
b) Trabalho científico apresentado como tema livre ou pôster= 0,2 pontos por trabalho 

apresentado. (máximo de pontos atribuídos a trabalho científico 2,0 pontos / 10 eventos). 
Observação: Um mesmo trabalho científico só pontua uma única vez mesmo que seja apresentado 
em mais de um congresso/curso/simpósio ou jornada. 
         c) Participação em Curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS – Advanced 
Cardiovascular Life Support) - Certificado por um Centro de Treinamento autorizado pela American 
Heart Association – 0,5 ponto. 
         d) Participação em Curso de Suporte Avançado de Vida no Trauma – (ATLS – Advanced Trauma 
Life Support) - Certificado por um Centro de Treinamento autorizado pelo American College of 
Surgeons (ACS) – 0,5 ponto. 
 e) Participação em Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria– (PALS – Pediatric 
Advanced Life Support) - Certificado por um Centro de Treinamento autorizado pela American Heart 
Association – 0,5 ponto. 
 
Atenção: É responsabilidade do candidato a comprovação das informações necessárias para obter 
pontuação em cada item, bem como a comprovação da qualificação do Hospital e 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. 
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ANEXO I 
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO                               Nº DE INSCRIÇÃO _______________________ 
 

ASSINATURA DO AVALIADOR _____________________________ 

Item avaliado 
 

Pontuação por item Pontuação máxima Pontos obtidos 

1- Monitoria em disciplina 
curricular 
(Semestre) 

 
0,5 

 
2,0 pontos 

 

2- Iniciação científica 
extracurricular 
(PIBIC, PIVIC) 
Mestrado / Doutorado 

Iniciação científica 1,0 
Mestrado 1,5 
Doutorado 2,0 

 
2,0 pontos 

 

3- Projeto de Extensão / 
estágio extracurricular carga 
horária mínima de 240 horas 
 

Projeto de Extensão / estágio 
extra curricular 1,0 
 

 
2,0 pontos 

 

4- Publicação de artigo 
completo em revista científica 
indexada ou capítulo de livro 
publicado com ISBN 
 

Artigo completo 1,0 
capítulo livro 0,5 
 

Artigo completo até 2 pontos 
Capítulo de livro até 2 pontos 
Total máximo 2,0 pontos 

 

5-Participação em cursos, 
congressos, simpósios e 
jornadas médica  

Participante 0,1 
Trabalhos científico 0,2 
ACLS / ATLS/ PALS 0,5  

Participante até 1,0 ponto 
Trabalhos até 2,0 pontos 
ACLS/ATLS/PALS até 1,0 ponto 
Total máximo 2,0 pontos 

 

Total  10 pontos  
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ANEXO II 
EXEMPLO DE CANDIDATO COM: 02 semestres de monitorias, 02 projetos de iniciação científica, 01 estágio extracurricular em 
Hospital Universitário com carga horária de 240 horas, 01 artigo completo publicado em revista indexada, 10 participações em 
congressos médicos e 05 trabalhos científicos apresentados em congressos médicos.  

 

Item avaliado Pontuação por item Pontuação máxima Pontos obtidos 

1- Monitoria em disciplina 
curricular 
(Semestre) 

 
0,5 

 
2,0 

 
1,0 

2- Iniciação científica 
extracurricular 
(PIBIC, PIVIC) 
Mestrado / Doutorado 

Iniciação científica 1,0 
Mestrado 1,5 
Doutorado 2,0 

 
2,0 

 
2,0 

3- Projeto de Extensão / 
estágio extracurricular carga 
horária mínima de 240 horas 
 

 
Projeto de Extensão / estágio 
extra curricular 1,0 
 

 
2,0 

 
1,0 

4- Publicação de artigo 
completo 
em revista científica indexada 
ou capítulo de livro publicado 
com ISBN 
 

 
Artigo completo 1,0 
Capítulo livro 0,5 
 

Artigo completo até 2 pontos 
Capítulo de livro até 2 pontos 
Total máximo 2,0 pontos 

 
1,0 

5- Participação em cursos, 
congressos, simpósios e 
jornadas médica   

Participante jornada ou 
congresso 0,1 
Trabalhos científico 0,2 
ACLS/ATLS 0,5 

Participante até 1,0 ponto 
Trabalhos até 1,0 ponto 
ACLS/ATLS até 1,0 ponto 
Total máximo 2,0 pontos 

 
2,0 

Total  10 pontos 7,0 


