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ANEXO IV 

(Retificado conforme ERRATA I, publicada no dia 03.02.2021) 

 

PLANILHA PARA ANÁLISE CURRICULAR 

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

1. Nenhum documento será recebido após a entrega do currículo.  
2. O mesmo trabalho científico que atenda a inclusão de mais de um item deverá ser citado 
somente no item de maior valor de pontos.  
3. Serão aceitos apenas os trabalhos científicos e participação em eventos científicos datados 
dos últimos 5 (cinco) anos.  
4. Os estágios e plantões não poderão ser concomitantes.  
5. Será necessário comprovar o IRA (Índice de Rendimento Acadêmico na base 10) para que 
o número de pontos correspondente possa ser computado. 
6. Anexar este formulário datado e assinado ao currículo, caso contrário receberá pontuação 
ZERO no currículo. 
7. Os documentos devem estar organizados na ordem especificada na tabela, e informando em 
qual item foi pontuado o documento. 
 

 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
TOTAL DE 
PONTOS 

1. Histórico Escolar (IRA na base 10 x 0,2) 2,0  
2. Curso de Extensão na área da saúde devidamente 
cadastrado na IES (no mínimo 30h): 0,3 ponto por 1 curso 

0,6 
 

3.Curso de Extensão na área da saúde devidamente 
cadastrado junto ao Conselho Regional de Medicina 
(CRM) ou Associação Médica Brasileira (AMB) (no 
mínimo 30h): 0,2 ponto por 1 curso 

0,4 

 

4. Estágio Extracurricular cursado em regime de plantão, 
com no mínimo 24 h/semana (≥ 6 meses) em serviços 
ligados a IES (excluindo os obrigatórios): 0,5 ponto para 
cada período de 6 meses 

1,0 

 

5.Estágio Extracurricular cursado em regime de plantão, 
com no mínimo 24 h/semana (≥ 6 meses) em serviços 
não ligados a IES, devendo apresentar cópia do resultado 
do processo seletivo, com declaração em papel timbrado 
da instituição assinado pelo Diretor Técnico da instituição: 
0,2 ponto para cada período de 6 meses 

0,4  

 

6. Monitoria com prova de seleção (≥ 6 meses): 0,4 ponto 
para cada período de 6 meses 

0,8 
 

7. Monitoria Voluntária (≥ 6 meses): 0,2 ponto 0,2  
8. Iniciação Científica (≥ 1 ano): 0,5 ponto para cada 
período de 1 ano. 

1,0 
 

9. Trabalhos Científicos apresentados em Congresso 
Regional ou local: 0,1 ponto por 01 Trabalho. 

0,6 
 

10. Trabalhos Científicos apresentados em Congresso 
Nacional ou Internacional: 0,2 ponto por 01 trabalho. 

1,0 
 

11. Trabalhos Científicos completos publicados em 
Periódicos não indexados: 0,1 ponto por 1 trabalho. 

0,2 
 

12. Trabalhos Científicos completos publicados em 
Periódicos indexados: 0,4 ponto por 1 trabalho 

0,8 
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13. Participação em cursos com duração inferior a 30 h, 
devidamente cadastrado na IES – 0,05 ponto por 1 
participação. 

0,2 
 

14.Participação em Congresso Médico, Simpósio, 
Jornadas, workshops 
Como participante – 0,1 por participação 
Como membro de mesa/palestrante – 0,2 por 
participação 
Como membro da comissão organizadora – 0,2 por 
evento 

 
0,2 

           0,2 
          
           0,4 

 

TOTAL 10,0  
 

Declaro que as informações prestadas sobre meu currículo são verdadeiras e assumo 

total responsabilidade por qualquer informação inverídica.  

 

Teresina (PI), ___/ ___/2021. 

 

 

________________________________ 
                                                                                                               Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


