
Critérios de 
avaliação

Itens Pontuação

 
Pontuação 

máxima 
por item 

Número de 
documentos 

considerados 
(CANDIDATO)

Páginas do 
PDF 

(CANDIDATO)

Pontuação 
obtida no item 

(CANDIDATO)

Correção da 
comissão 

examinadora

Cursos de curta duração (<360h) 
ou disciplinas cursadas como 
aluno(a) especial em programas 
formais de pós-graduação da 
área da seleção ou correlata do 
edital

0,25 por curso ou disciplinas 
(até 04 cursos ou disciplinas) 1,00

Especialização ou residência ou 
Epi-Sus

2,0 (considera 01 curso 
completo) 2,00

Estágios extracurriculares 
assinados pela instituição, 
Programa PET, Bolsas de 
pesquisa ou participação em 
projetos de extensão.

0,1 por estágio ou PET ou bolsa 
de pesquisa ou projeto de 
extensão (até o máximo de 05)

0,50

Experiência 
Profissional

Tempo de atividade profissional 
comprovada em área correlata 
do edital

0,25 por ano completo de 
atividade profissional (até o 
máximo de 1 ponto).

1,00

0,5 por monitoria, preceptoria ou 
docência de pelo menos um 
período letivo de duração em 
área correlata  (até o máximo de 
02)

0,25 por monitoria, preceptoria 
ou docência de pelo menos um 
período letivo de duração em 
outras áreas (até o máximo de 
02)

Participação em projetos de 
pesquisa

0,25 por projeto de pesquisa 
(até o máximo de 02 projetos) 0,50

Participação em iniciação 
científica (IC) – com bolsa ou 
sem bolsa

1 por IC (até o máximo de 03) 3,00

Trabalhos completos em 
periódicos indexados

0,50 por trabalho publicado (até 
o máximo de 04 trabalhos) 2,00

Trabalhos completos em 
periódicos não indexados, 
capítulos de livros ou outros tipos 
depublicação técnicas.

0,10 por trabalho publicado (até 
o máximo de 05 trabalhos) 0,50

Trabalho apresentado em 
congresso internacional (oral ou 
pôster)

0,25 por participação (até o 
máximo de 04 participações) 1,00

Trabalho apresentado em 
congresso nacional (oral ou 
pôster)

0,20 por participação (até o 
máximo de 03 participações) 0,60

Trabalho apresentado em 
congresso local (oral ou pôster)

0,2 por participação (até o 
máximo de 02 participações) 0,40

Palestrante em mesa redonda ou 
simpósio ou cursos ministrados

0,20 por participação (até o 
máximo de 02 participações) 0,40

Conferencista
0,5 por participação (até o 
máximo de 02 participações) 1,00

Produção 
Científica

Participação 
em reuniões 
científicas

Total
(máx. 10)

Presidente da comissão examinadora  Membro responsável pela conferência 

Nota atribuída pelo candidato: Nota atribuída ao currículo pela comissão:

Preencha este formulário apenas com os itens do currículo efetivamente comprovados na documentação apresentada. Atenção com o 
número máximo de documentos aceitos por item. Multiplique o número de documentos pelo valor unitário do item. Ao fim do formulário, anote 
a pontuação final obtida pela soma das pontuações dos itens. Um único documento não será contabilizado em mais de um item. A pontuação 
final não pode exceder 10 (se exceder 10 pontos na soma dos itens, manter 10 como pontuação final).

Formação 
Profissional

Experiência 
Docente

Preceptoria ou monitoria de 
graduação ou pós graduação ou 
cargo de professor (não 
contabilizado no item 
“experiência profissional”)

1,00

Anexo II

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB
Núcleo de Medicina Tropical

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL PARA OS CURSOS DE 
MESTRADO ACADÊMICO E DE DOUTORADO

Nome do candidato:

Formulário de Pontuação do Currículo


