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                                                              ANEXO - III 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE CURRICULO POR PROVAS DE TÍTULOS 
Nome do Candidato: 

Nº de Inscrição: Curso / Área de concentração: 

Examinador 

 
1. Atividade Acadêmica 

Pontuação máxima: 
64 pontos 

Pontuação 
Banca 

Examinadora 

1.1 Estágio Curricular não obrigatório 
(máximo: 15 pontos) 

 Menos de um ano – 10 pontos 
 Mais de um ano    –15 pontos 

 

 1.2 Monitoria (máximo: 15 pontos) Menos de um ano – 10 pontos 
Mais de um ano    – 15 pontos 

 

 1.3 Extensão (máximo: 15 pontos) Menos de um ano – 10 pontos 
Mais de um ano    – 15 pontos 

 

 1.4 Iniciação Científica (máximo: 15 
pontos) 

 Menos de um ano – 10 pontos 
Mais de um ano   – 15 pontos 

 

 1.5 Cursos na área afim (máximo: 4 
pontos) 

 Até 20 horas          – 01 ponto 
 Até 40 horas          – 02 pontos 
 Acima de 40 horas – 04 pontos 

 

2. Produção Técnico Científica Pontuação máxima: 36 pontos  
2.1 Participação em eventos 
científicos em saúde nos últimos 4 
anos (máximo: 4 pontos)

 01 ponto para cada participação 
(Total de 04 pontos) 

 

2.2 Apresentação de trabalhos em
eventos científicos (autor/relator) 
(máximo: 12) 

 Cada apresentação – 04 pontos 
(Total de 12 pontos) 

 

2.3 Publicação em periódicos
científicos  indexados  nos  últimos
04 anos(máximo: 4 pontos) 

 Cada publicação – 10 pontos 
Total de 20 pontos 

 

Total Pontuação máxima: 100 pontos  
Para uso exclusivo da banca examinadora. Observações:  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e estou ciente de que a prática de 
falsidade ideológica em prova documental acarretará a anulação de todos os atos 
administrativos praticados pela UFF referentes ao candidato em epígrafe (sua exclusão do 
concurso, cancelamento de sua matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu 
desligamento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, caso já tenha 
iniciado) além das ações penais cabíveis. 
Niterói,     /     /  
 

Assinatura (obrigatória)  




