
 

 
ANEXO 3 

RESIDÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DAS RESIDÊNCIAS 

Nº 08/2022 

 
 

FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS (o documento comprobatório deverá estar 

na mesma ordem descrita neste formulário). Inscrição Nº    

 

CANDIDATO (A):   
 

DATA:  /  _ / _   
 

1. GRUPO 1 - ATIVIDADES DE ENSINO (MÁXIMO 20 PTS, NÃO CUMULATIVOS) 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PELO 
CANDIDATO 

(A) 

1.1 Estágio Extracurricular na Área/subárea do Concurso* (mínimo 
de 200 h, (no máximo 3) - 2 pontos por estágio. 

6,0  

1.2 Monitoria de disciplina de graduação, (máximo de 5) – 0,8 pontos 
por disciplina. 

4,0  

1.3 Preceptoria/Tutoria/Supervisão de Programa de Residência com 
mínimo de 12 meses na Área/subárea do Concurso* (máximo 2) - 1,5 
pontos por Preceptoria/Tutoria/Supervisão. 

3,0  

1.4 Curso de Extensão, atualização ou formação profissional com carga 
horária mínima de 20 horas, realizado em período anterior a dezembro 
de 2022,  na Área/subárea do Concurso* (máximo de 5) - 0,5 décimos 
por curso.  
OBS. Não será aceito certificado que apresente uma CH incompatível 
com o período do evento, levando em consideração que 1 (um) dia tem 
24hs. 

2,5  

1.5 Comprovação de participação como titular em banca examinadora 
de TCC de graduação (máximo de 5) - 0,2 décimos por banca. 

1,0  

1.6 Comprovação de participação como titular em banca examinadora 
de Trabalhos de pós-graduação (máximo de 3) - 0,5 décimos por banca. 

1,5  

1.6 Média global-Histórico de Graduação 
(7 a 8= 0,5 décimos; >8 a 9= 1,0 ponto; >9 a 10= 2,0 pontos). 

2,0  

TOTAL: 
 
 

  

* Área (na área da atenção básica/saúde da família). Subárea (qualquer área da saúde que esteja atrelada 
à área do concurso). 
 
 
 
 
 



 

 
 
2. GRUPO 2 - ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TÉCNICAS (MÁXIMO 20 PTS, NÃO CUMULATIVOS) 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PELO 
CANDIDATO 

(A) 

2.1 Participação como ouvinte em evento (Congresso/Simpósio/ 
Workshop/Oficinas/Encontros) internacional, no formato 
Presencial ou Remoto, de no mínimo 24 hs de duração (últimos 05 
anos - de 2018 a atual) - (máximo de 10) - 0,3 décimos por 
participação. 

3,0 

 

2.2 Participação como ouvinte em evento (Congresso/Simpósio/ 
Workshop/Oficinas/Encontros) nacional, regional, local, no formato 
Presencial ou Remoto, de no mínimo 24 hs de duração (últimos 05 
anos - de 2018 a atual) - (máximo de 10) - 0,2 décimos por 
participação. 

2,0 

 

2.3 Apresentação de trabalho oral em evento (Congresso/Simpósio/ 
Workshop/Oficinas/Encontros) internacional (últimos 05 anos - de 
2018 a atual) -(máximo de 10) - 0,3 décimos por participação. O 
certificado deve apresentar o formato de apresentação oral.  

3,0 

 

2.4 Apresentação de trabalho em pôster em evento 
(Congresso/Simpósio/Workshop/Oficinas/Encontros) internacional 
(últimos 05 anos - de 2018 a atual) - (máximo de 10) - 0,2 décimos 
por participação. 

2,0 

 

2.5 Apresentação de trabalho oral em evento (Congresso/Simpósio/ 
Workshop/Oficinas/Encontros) nacional, regional, local (últimos 05 
anos - de 2018 a atual) - (máximo de 10) - 0,2 décimos por 
participação. O certificado deve apresentar o formato de 
apresentação oral. 

2,0 

 

2.6 Apresentação de trabalho em pôster em evento 
(Congresso/Simpósio/Workshop/Oficinas/Encontros) nacional, 
regional, local (últimos 05 anos - de 2018 a atual) - (máximo de 10) 
- 0,1 décimos por participação. 

1,0 

 

2.7 Aceite ou publicação de artigo completo em revista indexada na 
área da Atenção Básica e Saúde da Família (máximo de 5) - 0,5 
décimos para cada publicação.  

2,5 

 

2.8 Aceite ou publicação de artigo completo em revista indexada em 
áreas afins* ao da residência (máximo de 5) - 0,4 décimos para 
cada publicação. 

2,0 

 

2.9 Publicação de livro ou Capítulo de livro com ISBN (máximo de 5) 
- 0,5 décimos por publicação. 2,5 

 

TOTAL   

* Áreas afins (que expressa algum tipo de afinidade, de semelhança ou compatibilidade com a área do 
concurso). 

 

 
 

 

 



 

 

 
3. GRUPO 3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO (MÁXIMO 20 PTS, NÃO 

CUMULATIVO) 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PELO 
CANDIDATO 

(A) 

3.1 Participação em Programa de iniciação científica na modalidade 
bolsista CAPES, CNPq, FACEPE, outro (máximo de 2) – 1,5 pontos por 
participação. 

3,0  

3.2 Participação em Programa de iniciação científica na modalidade 
voluntária (no máximo 2) - 1 ponto por participação. 

2,0  

3.3 Participação em Grupo de Pesquisa (máximo de 4 semestres, 
sendo até 1 por semestre) - 1 ponto por participação. 

4,0  

3.4 Participação em Liga Acadêmica, como Profissional colaborador 
(máximo 2 semestres, sendo até 1 por semestre) - 2 pontos por 
participação. 

2,0  

3.5 Participação em Liga Acadêmica, como estudante de graduação. 
(máximo 2 semestres, sendo até 0,5 por semestre) - 1 ponto por 
participação. 

1,0  

3.6 Coordenação/colaborador (professor) de projeto de extensão. 
(máximo 4 semestres, sendo até 1 por semestre) - 1 ponto por 
participação. 

4,0  

3.7 Monitoria/participante (estudante) de Projeto de extensão. 
(máximo 4 semestres, sendo até 1 por semestre) - 1 ponto por 
participação. 

4,0  

TOTAL:   

 

4. GRUPO 4 - TITULAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO 15 PTS, NÃO CUMULATIVOS) 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA PELO 
CANDIDATO (A) 

4.1 Especialização ou residência concluída, reconhecida pelo 
MEC, na Área/subárea do Concurso*, 5 pontos por curso. 

5,0  

4.2 Especialização ou residência concluída, reconhecida pelo 
MEC, em áreas afins**, 2 pontos por curso. 

2,0  

4.3 Mestrado acadêmico ou profissional concluído, 
reconhecido pelo MEC, na Área/subárea do Concurso*, 3 
pontos por curso. 

 
3,0 

 

4.4 Doutorado concluído, reconhecido pelo MEC, na 
área/subárea do Concurso*, 5 pontos por curso. 

 
5,0 

 

TOTAL:   

* Área (na área da atenção básica/saúde da família). Subárea (qualquer área da saúde que esteja atrelada 
à área do concurso). 

** Áreas afins (que expressa algum tipo de afinidade, de semelhança ou compatibilidade com a área do 
concurso). 
 

 

 



 

 
5. GRUPO 5 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS (MÁXIMO 15 PTS, NÃO CUMULATIVOS) 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PELO 
CANDIDATO 

(A) 

5.1 Atividade profissional* na área da atenção ao Câncer e/ou 
cuidados paliativos com período igual ou superior a 12 meses (10 
pontos por atividade).  

10,0  

5.2 Atividade profissional* em áreas afins** com período igual ou 
superior a 12 meses (5 pontos por atividade). 

5,0  

TOTAL:   

* Atividade como profissional de nível superior na área da Graduação. 

* * Áreas afins (que expressa algum tipo de afinidade, de semelhança ou compatibilidade com a área do 
concurso). 

 
6. GRUPO 6 – INCENTIVO DE INSERÇÃO REGIONAL (MÁXIMO 10 PTS) 

 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PELO 
CANDIDATO 

(A) 

6.1 Comprovante de residência* (água, luz, internet, plano de 
saúde, ..) – com o nome do candidato (desde que o endereço esteja 
entre um dos municípios da IV região de saúde de Pernambuco, como 
comprovante no período de julho a novembro de 2022).  

10,0 

 

TOTAL:   

   * Não serão aceitos comprovações de cartão de crédito, banco, sedex, ou qualquer documento com 
possibilidade de fraude. 
 

 

RESUMO DE PONTUAÇÃO 
 

GRUPOS ITENS NOTA PARCIAL 
ATRIBUÌDA PELO 

CANDIDATO 

NOTA PARCIAL 
ATRIBUÍDA PELA 

BANCA 

1 
Atividades de Ensino 

 Máximo de 20 
pontos 

2 
Atividades Científicas e Técnicas 

 Máximo de 20 
pontos 

3 Atividades de Pesquisa e 
Extensão 

 Máximo de 20 
pontos 

4 
Titulação Acadêmica  

 Máximo de 15 
pontos 

5 
Atividades Profissionais 

 Máximo de 15 
pontos 

6 
Incentivo de Inserção Regional 

 Máximo de 10 
pontos 

TOTAL  

 


