
ANÁLISE CURRICULAR REPESCAGEM (AD) - PSU-RESMED/CE - 2019

CPF: _________________    NOME: ____________________________________________________________________________

ESPECIALIDADE: ___________________________________________________________________________________________

ATIVIDADE S/N PONTOS

CURRÍCULO LATTES (OBRIGATÓRIO)  (Cadastrar e/ou atualizar o currículo na plataforma lattes) 

 

 DIPLOMA OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO OU COM A PREVISÃO DE CONCLUSÃO (OBRIGATÓRIO)

 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPLEMENTAR    1.1.1. Iniciação Científica: programa realizado em Curso de Medicina,

cursado durante 01 (um) ano letivo, em 02 (dois)  semestres consecutivos.    1.1.2. Programa de Educação Tutorial (PET):

programa realizado em Curso de Medicina, cursado durante 02 (dois) anos letivos ou 04 (quatro) semestres consecutivos.    1.1.3.

Monitoria: programa realizado em Curso de Medicina, cursado durante 01 (um) ano letivo, em 02 (dois) semestres consecutivos.   

 

 

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 28 ) 

1.2 Treinamento Extracurricular:  1.2.1. Realizado em serviço médico, vinculado à instituição pública, filantrópica ou

particular no Brasil. Tempo de duração:  carga horária mínima obrigatória ? 240.  Critérios para aceite dos documentos: 

a) Obtidos durante o período da Graduação Médica;  b) Inseridos no sistema no espaço específico, nominados

completamente, inclusive com a data do documento;  c) Os certificados deverão ter claramente especificado o credenciamento

junto à CNRM ou o Convênio com curso de Medicina, mesmo nos hospitais participantes do certame;  d) Caso o comprovante

não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada comprovação adicional;  e) Não serão aceitos, em

nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os

não solicitados.    1.2.2 Realizado em serviço médico em instituição pública, filantrópica ou particular no exterior. Tempo de

duração: carga horária obrigatória mínima ? 120h.    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtidos durante o

período da Graduação Médica;  b) Inseridos no sistema no espaço específico, nominados completamente, inclusive com a

data do documento;  c) Certificados ou Declarações, contendo o nome da instituição, a carga horária, período, tipo de

treinamento e as assinaturas dos representantes legais;  d) Traduzidos para o português por tradutor oficial (juramentado), se

obtidos e expedidos no exterior;  e) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os

critérios estabelecidos, e os já pontuados em outro item e os não solicitados.     1.2.3 Treinamento de acordo com a lei de

estágio n.º11.788, de 25 de setembro de 2008, equivalente a, no mínimo, 120h/mês ou 30h/semanais.    Critérios para aceite

dos documentos:  a) Obtidos durante o período da Graduação Médica;  b) Inseridos no sistema no espaço específico,

nominados completamente, inclusive com a data do documento;  c) Certificado/Declaração e Termo de Compromisso de

Estágio, nos termos da Lei de estágio n.º 11.755/2008, contendo o nome da instituição, a carga horária, período, tipo de

treinamento e as assinaturas dos representantes legais;  d) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em

desacordo com os critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 8 ) 

1.3 Extensão Universitária: Projetos de Extensão Universitária, cursados durante 01 (um) ano letivo, em 02 (dois) semestres

consecutivos.
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Pontuação maxíma desta atividade ( 6 ) 

1.4 Participação em avaliação institucional do SINAES (Sistema  Nacional de Avaliação da Educação Superior) e/ou

teste de  progresso.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 4 ) 

1.5 Curso para Treinamento em Urgência e Emergência:    1.5.1 Cursos Internacionais: Basic Life Support (BLS) / Suporte Básico

à Vida, Advanced Trauma Life Support (ATLS)/Suporte Avançado à Vida em Traumas, Advanced Cardiovascular Life Support

(ACLS)/ Suporte Avançado Cardiovascular, em Pediatric Advanced Life Support (PALS)/Suporte Avançado Pediátrico, em

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)/ Suporte Pré-Hospitalar à Trauma; ALSO(Suporte Avançado de Vida em

Obstetrícia), com carga horária mínima de 8 (oito) horas.    Critérios para aceite dos documentos:  a) Cursos certificados por

instituição médica do exterior. Exemplo: Advanced Trauma Life Support (ATLS) certificado pelo American College of Surgeons

(ACS);  b) Inseridos no sistema no espaço específico, nominados completamente, inclusive com a data do documento;  c)

Traduzidos para o português por tradutor oficial (juramentado), se obtidos e expedidos no exterior;  d) Certificado ou CARTEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO indicando o período de validade. Só serão aceitos documentos dentro do período de validade;

 e) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada comprovação adicional;  f)

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os já

pontuados em outro item e os não solicitados. Exemplo: declarações, mesmo contendo período de validade.    1.5.2 Curso

Nacional: são aqui definidos como sendo organizados e oferecidos por Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas pelo

MEC e/ou organizados e oferecidos por Sociedades ou Associações Médicas Credenciadas à Associação Médica

Brasileira (AMB), com carga horária mínima de 8horas.    Critérios para aceite dos documentos:  a) Inseridos no sistema no

espaço específico, nominados completamente, inclusive com a data do documento;  b) Certificado ou CARTEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO indicando o período de validade. Só serão aceitos documentos dentro do período de validade;

 c) Certificados emitidos em papel timbrado e assinados pela Diretoria e/ou Coordenação da Instituição de Ensino Superior

e/ou Associação ou Sociedade Médica Credenciada à AMB, com nome do Participante, descrição da atividade (s) realizada

(s) e período cursado;  d) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada

comprovação adicional;  e) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios

estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados. Exemplo: declarações, mesmo contendo período de

validade.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 8 ) 

1.6. Atividades artísticas e culturais    1.6.1. Atividades artísticas e culturais extracurriculares.    Período: mínimo de 12 meses

(participação em cursos de artes, música, coral entre outros).  1.6.2. Participação como membro do corpo diretivo em

Associações, Centros ou Diretórios Acadêmicos e Grêmios estudantis, durante 01 (um) ano letivo (02 semestres

consecutivos).  
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Pontuação maxíma desta atividade ( 4 ) 

1.7 Programas de Responsabilidade Social/ Atividade Comunitária extracurricular.     O participante para pleitear a pontuação

deste item deverá comprovar participação de no mínimo 04 eventos, no período de um ano. Exemplo: campanhas de

vacinação, mutirões de atendimento e outros.  

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 1 ) 

1.8 Curso na área Médica  1.8.1. Curso na área Médica, realizado em Congresso, Simpósios, Jornadas e outros, com carga

horária ? 40 horas.  

 

 

 

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 5 ) 

2. PRODUÇÕES TÉCNICAS CIENTÍFICAS    2.1 Participação como autor de trabalho apresentado em eventos científicos

médicos ou de ensino médico.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 6 ) 

2.2 Participação como coautor de trabalho apresentado em eventos científicos médicos ou de ensino médico.   

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 4 ) 

2.3   2.3.1. Publicação de artigo científico como 1.º autor em periódicos com ISSN e/ou DOI.    Critérios para aceite dos

documentos:  a) Obtidos durante o período da Graduação Médica;  b) Deverá ser apresentada a capa do periódico, o index

onde deve constar o artigo e a primeira página do artigo da publicação, constando resumo e introdução;  c) Na

apresentação do artigo, o registro do ISSN e/ou DOI deverá figurar em local de fácil identificação;  d) É terminantemente

proibido o envio de resumos de anais de congresso;  e) Documento deverá apresentar, de forma clara e evidente, que o participante

é realmente o ?primeiro autor?;  f) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser

anexada comprovação adicional;  g) Se obtido no exterior, deverá ser inserido o resumo do artigo traduzido para o português

por tradutor oficial (juramentado);  h) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os

critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados.    2.3.2. Publicação de livro/capítulo com ISBN

como 1º autor    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtido durante o período da Graduação Médica;  b)

Apresentação da capa do livro ou do index onde deve constar o capítulo e a primeira página do capítulo;  c) Na

apresentação de livro/capítulo, o registro do ISBN deverá estar em local de fácil identificação;  d) Não serão pontuados
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resumos de ANAIS de congresso;  e) O documento deverá apresentar, de forma clara e evidente, que o participante é realmente o

?primeiro autor?;  f) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada

comprovação adicional;  g) Deverá ter o resumo do artigo e/ou a primeira página do capítulo do livro traduzido para o

português por tradutor oficial (juramentado), se obtido no exterior;  h) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos

inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados.    2.3.3.

Publicação digital na internet como autor de material institucional ou didático na área da saúde, tais como: vídeos

educacionais, artigos comentados, desde que sob supervisão de docente de Cursos de Medicina de Instituições de Ensino

Superior (IES) credenciadas junto ao MEC.    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtidos durante o período da

Graduação Médica;  b) Inseridos no sistema no espaço específico, nominados completamente, inclusive com a data do

documento;  c) Traduzidos para o português por tradutor oficial (juramentado), se obtidos e expedidos no exterior;  d) Certificado

e/ou declaração deverá conter a descrição da publicação digital/vídeo com o respectivo link para conferência da

publicação pela banca avaliadora; assinatura do docente supervisor e do representante legal da Instituições de Ensino

Superior (IES);  e) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada comprovação

adicional;  f) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os

já pontuados em outro item e os não solicitados.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 12 ) 

2.4 Publicação de artigo científico como coautor  2.4.1. Publicação de artigo científico como coautor em periódicos com

ISSN e/ou DOI.    Critérios para aceite dos documentos:  a. Obtido durante o período da Graduação Médica;  b. Apresentar

a capa do periódico, constando o artigo e a primeira página do artigo da publicação, com o resumo e a introdução;  c. Na

apresentação do artigo, o registro do ISSN e/ou DOI deverá ser apresentado em local de fácil identificação;  d. Não serão

pontuados resumos de anais de congresso;  e. Traduzir para o português, por tradutor oficial (juramentado), se obtido e expedido

no exterior, o resumo do artigo  f. Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada

comprovação adicional;  g. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios

estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados    2.4.2. Publicação de livro/capítulo com ISBN como

coautor    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtido durante o período da Graduação Médica;  b) Apresentar

obrigatoriamente a capa do livro ou o index, constando o capítulo e a primeira página do capítulo;  c) Na apresentação de

livro/capítulo, o registro do ISBN deverá estar em local de fácil identificação;  d) Não serão pontuados resumos de ANAIS

de congresso;  e) Traduzir para o português por tradutor oficial (juramentado), se obtido e expedido no exterior, o resumo do artigo

e/ou a primeira página do capítulo do livro;  f) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá

ser anexada comprovação adicional;  g) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com

os critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados.    2.4.3. Inclusão como autor de depósito de

patente ou registro de programa de computador na área de saúde ou de educação em saúde junto ao instituto nacional de

propriedade intelectual (INPI).    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtidos durante o período da Graduação Médica; 

b) Apresentação do documento: deverá estar discriminado no espaço específico, constando a data do aceite da editora para

o qual foi enviado o trabalho e/ou a publicação;  c) Deverá apresentar documento (número do protocolo) de submissão ao

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) com o nome do candidato;  d) Caso o comprovante não contenha todas as

informações solicitadas, deverá ser anexada comprovação adicional;  e) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese,

documentos inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os já pontuados em outro item e os não solicitados.    2.4.4.

Publicação digital na internet como coautor de material institucional ou didático na área da saúde, tais como vídeos

educacionais, artigos comentados, desde que sob supervisão de docente de Cursos de Medicina de Instituições de Ensino

Superior (IES) credenciadas junto ao MEC.    Critérios para aceite dos documentos:  a) Obtidos durante o período da

Graduação Médica;  b) Inseridos no sistema no espaço específico, nominados completamente, inclusive com a data do
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documento;  c) Traduzidos para o português por tradutor oficial (juramentado), se obtidos e expedidos no exterior;  d) Certificado

e/ou declaração deverá conter a descrição da publicação digital/vídeo com o respectivo link para conferência da

publicação pela banca avaliadora;assinatura do docente supervisor e do representante legal da Instituições de Ensino Superior

(IES);  e) Caso o comprovante não contenha todas as informações solicitadas, deverá ser anexada comprovação adicional;

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos inseridos em desacordo com os critérios estabelecidos, os já

pontuados em outro item e os não solicitados.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 8 ) 

3. IDIOMAS  3.1 Idiomas (Proficiência em línguas estrangeiras). Cursos com a carga horária expressa em horas, com duração

? 400 horas por certificado de curso por idioma.

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 3 ) 

3.2 IDIOMAS (Proficiência da língua estrangeira): Testes reconhecidos internacionalmente (Ex. TOEFEL ou similares).  Exame de

proficiência da língua estrangeira realizado pelas Casas de Cultura das Universidades Federais, dentro do período de validade,

por idioma. 

 

 

Pontuação maxíma desta atividade ( 3 ) 

Total de Pontos

Assinatura do participante: __________________________________________________________________
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