
 

 

  

ANEXO III 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO CURRICULAR 

I - Produção Acadêmica na área de inteção nos últimos cinco anos: Pontuação máxima do item 

Autoria de artigo científico publicado, ou no prelo, em período indexado; 

capítulo de livros científicos em saúde (1,0 ponto por publicação, máximo de 5). 5 

Apresentação oral em comunicação coordenada pelo candidato de trabalhos em 

eventos científicos (0,6 pontos por apresentação, máximo de 5).  
3 

Resumo publicado em anais de eventos científicos locais, regionais, nacionais e 

internacionais como primeiro autor (0,2 pontos por resumo, máximo de 10). 
2 

Sub total de pontos 10 

II – Experiência Acadêmica: Pontuação máxima do item 

Bolsista ou voluntário em Programas de Iniciação Científica Institucionais (0,5 

pontos por semestre de participação, máximo de 5).  OBS.: serão aceitas apenas 

declarações ou certificados expedidos por instituições de ensino superior 

(IES) 

3 

Participação em Monitoria Acadêmica Institucional durante o curso de graduação 

em enfermagem (0,5 pontos por semestre, máximo de 5). OBS.: serão aceitas 

apenas declarações ou certificados expedidos por IES. 

3 

Atividades extracurriculares na área pretendida no PSPRE. Serão consideradas 

apenas as atividades que o candidato desempenhou paralela ao curso de 

graduação ou desempenhe em Ligas Acadêmicas, Projetos de Extensão 

Universitária e de Pesquisa com comprovação institucional (0,4 por semestre, 

máximo de 5). OBS.: serão aceitas apenas declarações ou certificados 

expedidos por IES. 

2 

Participação em curso de aperfeiçoamento em saúde presencial na área 

pretendida com carga horária mínima de 100 horas (0,2 pontos por curso, 

máximo de 5). 

1 

Participação em curso de aperfeiçoamento em saúde semi presencial ou online na 

área pretendida no PSPRE com carga horária mínima de 100 horas (0,1 pontos 

por curso, máximo de 10). 

1 

Sub total de pontos 10 

III - Experiência Profissional Pontuação máxima do item 

Atividades de ensino em curso de graduação em enfermagem. Serão aceitos 

apenas declaração do empregador ou carteira assinada com data de início e 

término do contrato e descrição da atividade desenvolvida (0,6 pontos a cada 

semestre, no máximo de 5). 

3 

Atuação como enfermeiro assistencial em instituição de saúde. Serão aceitos 

declaração do empregador ou carteira assinada com data de início e término do 

contrato e descrição da atividade desenvolvida (0,6 pontos a cada seis meses 

comprovados, máximo de 2,5 anos). 

3 

Participação como ministrante em curso de aperfeiçoamento em saúde presencial 

na área pretendida com carga horária mínima de 100 horas (0,2 pontos por curso, 

máximo de 5). 

1 

Participação como tutor ou docente em curso de aperfeiçoamento em saúde semi 

presencial ou online na área pretendida no PSPRE com carga horária mínima de 

100 horas (0,1 pontos por curso, máximo de 10). 

1 

Atuação como profissional em Liga Acadêmica, curso de atualização ou de 

extensão universitária na área pretendida no PSPRE com carga horária mínima 

de 30 hora (0,2 pontos por curso, máximo de 10). 

2 

Sub total de pontos 10 

Total de Pontos = (I+II+III)/3 
 

 


