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COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA
MÉDICA (CECCSRM)

Normas para confecção de curriculum vitae para Concurso de Seleção dos Programas
de Residência Médica 2017 para ingresso em 2018.
De acordo com o Edital 02/2017 para o Concurso de Residência Médica 2017 para ingresso em 2018 do Centro
de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo que define nos subitens seguintes: “6.1 A
segunda etapa do processo seletivo será constituída de prova prática com peso 40 % (quarenta por cento) da
nota total e da análise de curriculum vitae com peso de 10% (dez por cento) da nota total. 6.10 A confecção
do curriculum vitae deverá seguir as normas publicadas no site http://www.residenciamedica.ufes.br 6.11 O
curriculum vitae deverá ser entregue na data da prova prática, durante a execução da mesma. Após o
resultado final do concurso, o currículo ficará a disposição do candidato por um período de 03 (três) meses
para retirada do mesmo, na secretaria da COREME. Após este período o currículo será incinerado”.
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 a identificação com apenas o 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.
IV. A seguir devem ser anexados xerox simples dos documentos comprobatórios que pontuam, de acordo
com as informações abaixo:
V. A última página deve conter a folha de pontuação do currículo conforme apresentado em modelo
ANEXO I preenchida pelo candidato baseado nos documentos comprobatórios que o candidato
considera que pontuam na avaliação do seu currículo.
Documentos a serem anexados e suas respectivas pontuações:
1) Monitorias = pontuação máxima - 02 pontos.
0,5 pontos por semestre
2) Iniciação científica = pontuação máxima - 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 extracurriculares = pontuação máxima de 02 pontos.
Participação em Projeto de Extensão ou Estágio Extracurriculares (carga horária mínima de 240 horas por
projeto ou estágio extracurricular) - 1,0 ponto por projeto/estágio.
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.
Participação no Teste de Progresso da Avaliação do Curso de Medicina - 0,2 ponto por participação
limitado a 3 participações.
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4) Publicações = pontuação máxima de 02 pontos.
Publicação de artigo em revista científica indexada (ou carta de aceitação da revista).
-Artigo completo = 1,0 ponto.
-Abstract em revista indexada = 0,2 pontos (máximo de pontos atribuíveis aos abstracts = 1,0 ponto,
ou seja, 05 abstracts).
Atenção: A comprovação da indexação da Revista é responsabilidade do candidato.
5) Participação em congressos e jornadas médicas científicas organizada por sociedades de especialidade
médicas oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira ou por Escolas Médicas = pontuação
máxima de 02 pontos.
- Participante = 0,1 ponto por congresso (máximo de pontos atribuídos a participante 1,0 pontos / 10
eventos).
- Trabalho científico = 0,2 pontos por trabalho apresentado (máximo de pontos atribuídos a trabalhos
científicos 1,0 ponto / 05 trabalhos científicos).
- Palestra = 0,2 pontos por palestra ministrada (máximo de pontos atribuídos a palestras 1,0 ponto / 05
palestras.
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).
Caso sejam enviados documentos em excesso, o candidato será contemplado com a perda de 01 ponto, por
documento.
No ANEXO II observe que foi colocado um exemplo de avaliação de curriculum vitae.
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ANEXO I
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

Nº DE INSCRIÇÃO _______________________

Item avaliado

Pontuação por item

Pontuação máxima

1- Monitoria
(Semestre)

0,5

2,0 pontos

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

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

2,0 pontos

3- Projeto de Extensão / estágio
extra curricular carga horária
mínima de 240 horas
Participação
no
teste
de
Progresso da avaliação do curso
de Medicina

Projeto de Extensão / estágio
extra curricular 1,0
Participação
no
teste
de
Progresso da avaliação do curso
de Medicina 0,2 por participação
(limitado a 3 participações)
Artigo completo 1,0
Abstract 0,2

2,0 pontos

Participante
jornada
congresso 0,1
Trabalhos científico 0,2
Palestra 0,2

Participante até 1,0 ponto
Trabalhos até 1,0 ponto
Palestra até 1,0 ponto
Total máximo 2,0 pontos

4- Publicação de artigo
em revista científica indexada

5-Participação em congressos e
jornadas médica científica

ou

Total
ASSINATURA DO AVALIADOR _____________________________

Artigo completo até 2 pontos
Abstract até 1,0 ponto
Total máximo 2,0 pontos

10 pontos

Pontos obtidos
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ANEXO II
EXEMPLO DE CANDIDATO COM:02 monitorias, 02 iniciações científicas, 01 estágio extracurricular em Hospital Universitário com carga
horária de 240 horas, 03 participações no teste de progresso da avaliação do curso de Medicina, 01 artigo completo publicado em revista
indexada, 05 abstracts publicados em revistas indexadas, 10 participações em congressos médicos e 05 trabalhos científicos apresentados
em congressos médicos.

Item avaliado

Pontuação por item

Pontuação máxima

Pontos obtidos

1- Monitoria
(Semestre)

0,5

2,0

1,0

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

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

2,0

2,0

3- Projeto de Extensão / estágio
extra curricular carga horária
mínima de 240 horas
Participação
no
teste
de
Progresso da avaliação do curso
de Medicina

Projeto de Extensão / estágio
extra curricular 1,0
Participação
no
teste
de
Progresso da avaliação do curso
de Medicina 0,2 por participação
(limitado a 3 participações)

2,0

1,6

4- Publicação de artigo
em revista científica indexada

Artigo completo 1,0
Abstract 0,2

Artigo completo até 2 pontos
Abstract até 1,0 ponto
Total máximo 2,0 pontos

2,0

5-Participação em congressos e
jornadas médica científica

Participante
jornada
congresso 0,1
Trabalhos científico 0,2
Palestra 0,2

Total

ou

Participante até 1,0 ponto
Trabalhos até 1,0 ponto
Palestra até 1,0 ponto
Total máximo 2,0 pontos
10 pontos

2,0

8,6

