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PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2023  

NO PROGRAMA DE NEONATOLOGIA DA  

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE / HOSPITAL SOFIA FELDMAN 

 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR PADRONIZADA  

ACESSO COM PRÉ-REQUISITO  

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

SEÇÃO CONTEÚDO 
VALOR 

MÁXIMO 

1 Participação em eventos científicos dentro da área de atuação 5,0 

2 Publicação de trabalho científico dentro da área de atuação  5,0 

VALOR TOTAL: 10 PONTOS 
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SEÇÃO 1 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

(NA ÁREA DA GRADUAÇÃO DE ATUAÇÃO) 

Pontuação máxima: 5 pontos 
 

 

ITEM ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

1.a) Participação, como organizador, de evento científico internacional 2,00 

1.b) Participação, como organizador, de evento científico nacional 1,05 

1.c) 
Participação, como organizador, de evento científico estadual, regional ou 

local. 
1,00 

1.d) Participação, como palestrante, em evento científico internacional 2,00 

1.e) Participação, como palestrante, em evento científico nacional 1,5 

1.f) 
Participação, como palestrante, em evento científico estadual, regional ou 

local. 
1,00 

1.g) 
Participação, como apresentador de trabalho, em evento científico 
internacional 

2,00 

1.h) Participação, como apresentador de trabalho, em evento científico nacional  1,5 

1.i) 
Participação, como apresentador de trabalho, em evento científico 

estadual, regional ou local. 
1,00 

1.j) Participação, como ouvinte, em eventos científicos 0,4 

 

 

A) EXIGÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  
 

 Declaração ou certificado oficial emitido pelos responsáveis pela atividade (atividade relacionada à área da 

graduação de atuação), contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

 Nome do candidato; 

 Assinatura e identificação das autoridades responsáveis ou representantes oficiais; 

 Nome do evento e da(s) entidade(s) organizadora(s) / promotoras do mesmo; 

 Tipo de participação do candidato na atividade;  

 Período da atividade (data de início e término). 

 Os documentos comprobatórios deverão ser diferentes entres os itens do quadro acima. 

 Não será validada para pontuação, a participação como colaborador, secretário, coordenador de mesa, 

palestra orientada, nem outras denominações que não signifiquem “organizador” ou “palestrante” 

“apresentador de trabalho” ou “ouvinte”. 

 No caso de apresentação de trabalhos em eventos científicos, será aceita apenas de autor ou coautor do 

trabalho, nas seguintes modalidades: apresentação oral, com tema livre, ou como pôster. 
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SEÇÃO 2 

PUBLICAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

(NA ÁREA DA GRADUAÇÃO DE ATUAÇÃO) 

Pontuação máxima: 5 pontos  
 

 

ITEM ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

2.a) 
Publicação como autor ou coautor de artigos científicos completos em 
revistas indexadas de circulação internacional 

3,00 

2.b) 
Publicação como autor ou coautor de artigos científicos completos em 
revistas indexadas de circulação nacional 

2,00 

2.c) 
Publicação como autor ou coautor de livros ou de capítulos de livro técnico 
da área médica 

1,5 

2.d) 
Publicação como autor ou coautor de trabalho completo ou resumo de 
trabalhos em anais de revistas indexadas ou suplementos de revistas 
indexadas 

0,60 

 

A) Exigências para os documentos comprobatórios:  

Itens 2.a) e 2.b)- Publicação de Artigo Científico completo: 

 Cópia da publicação na revista, incluindo:   

 Nome do candidato como autor ou coautor. 

 Toda(s) a(s) página(s) com o artigo completo;  

 Informação de INDEXAÇÃO DA REVISTA (o candidato deverá indicar a indexação). 

o Os seguintes tipos de indexação das revistas serão considerados válidos para a pontuação: 

Latindex, Medline, Embase, Lilacs, Science Cilation Index e SciELO. 

OBSERVAÇÃO: ISSN ou ISBN NÃO constituem indexações válidas. 

 Os documentos comprobatórios deverão ser diferentes entres os itens. 

 Suplementos de revistas não serão pontuados neste item. 

 NÃO serão considerados válidos para pontuação, a publicação de RELATOS DE CASO.   

 

Item  2.c) - Publicação como autor de livro: 

 Cópia de livro, incluindo: 

 Capa do livro, constando o nome do candidato como autor; 

 Ficha catalográfica.  

 

Item  2.c) - Publicação como autor de Capítulo de Livro: 

 Cópia do capítulo de livro, incluindo: 

 Ficha catalográfica;  

 Sumário constando o capítulo do candidato como autor; 

 Primeira página do capítulo constando o nome do candidato como autor. 
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Item 2.d) - Publicação de Trabalho Completo ou Resumo de Trabalho: 

 Cópia da publicação na revista, incluindo:   

 Nome do candidato como autor ou coautor. 

 Toda(s) a(s) página(s) com o resumo;  

 Informação de INDEXAÇÃO DA REVISTA; 

o Os seguintes tipos de indexação das revistas serão considerados válidos para a pontuação: Latindex, 

Medline, Embase, Lilacs, Science Cilation Index e SciELO. 

OBSERVAÇÃO: ISSN ou ISBN NÃO constituem indexações válidas. 

 Suplementos de revistas somente serão pontuados neste item. 

 NÃO serão considerados válidos para pontuação, a publicação de RELATOS DE CASO.   

 

 

 

 

 


