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Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde  

Edital de Seleção 2023/1 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR PADRONIZADA  
 

PROVA DE TÍTULOS 

 

 

A Prova de Títulos será realizada mediante a entrega da documentação solicitada e Currículo 

Lattes ou Currículo Vitae. Somente serão avaliados e terão pontuação considerada, os itens que 

constarem no currículo e no material enviado na inscrição do Processo Seletivo.        

                                                                                   

                                                                                                                            

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

SEÇÃO CONTEÚDO 
VALOR 

MÁXIMO 

1 Formação Profissional 25 

2 Experiência Profissional/Docência (área da saúde) 30 

3 Experiência em Pesquisa 25 

4 Participação em eventos científicos/publicação de trabalhos científicos 20 

VALOR TOTAL: 100 PONTOS 
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SEÇÃO 1 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Pontuação máxima: 25 pontos 

 

ITEM ATIVIDADE 

 

Nº MÁXIMO PONTUAÇÃO 

1.a) 
Curso de Aperfeiçoamento  

(mínimo: 180 horas)  

 
4 1,0/cada 

1.b) 
Curso de Especialização Lato Sensu  

(mínimo: 360 horas) 

 
4 1,5/cada 

1.c) 
Curso de Especialização Hospitalar ou Capacitação 

em Serviço (mínimo: 1000 horas) 

 
4 3,0/cada 

1.d) 
Cursos livres relacionados à área da saúde  

(mínimo: 20 horas) 

 
10 0,3/cada 

 

A) EXIGÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  

Item 1.a) Curso de Aperfeiçoamento 

 Declaração ou certificado oficial emitido pelos responsáveis pela atividade 

(atividade relacionada à área de atuação do candidato), 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). 

 

Item 1.b) Curso de Especialização Lato Sensu 

 Certificado de Conclusão de Curso (Frente e verso) (ou Declaração de conclusão 

de curso) emitido por Instituição de Ensino Regulamentada, contendo, 

obrigatoriamente, os seguintes dados:  

     Nome do candidato; Assinatura, nome do curso, carga horária, data de 

emissão, carimbo ou certificação digital. 

 

Item 1.c) Curso de Especialização Hospitalar ou Capacitação em Serviço 

 Segue o mesmo modelo da residência. Diferentemente da residência,                       

o especializando precisa obrigatoriamente realizar prova de título de 

especialista realizada pelas sociedades respectivas. 
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 Certificado de Conclusão de Curso (Frente e verso) (ou Declaração de conclusão 

de curso) emitido por Instituição de Ensino Regulamentada, contendo, 

obrigatoriamente, os seguintes dados:  

    Nome do candidato; assinatura, nome do curso, carga horária, data de emissão, 

carimbo ou certificação digital. 

 

Item 1.d) Cursos livres relacionados à área da saúde  

 Declaração ou certificado oficial emitido pelos responsáveis pela atividade 

(atividade relacionada à área de atuação do candidato), 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). 
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SEÇÃO 2 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/DOCÊNCIA (ÁREA DA SAÚDE) 

Pontuação máxima: 30 pontos 

 

ITEM ATIVIDADE Nº MÁXIMO PONTUAÇÃO 

2.a) Estágio na área da saúde (por semestre) 
 

2 0,5/cada 

2.b) Residência médica credenciada (por ano) 
 

2 1,0/cada 

2.c) Atuação na área da saúde (por ano) 
 

10 2,0/cada 

2.d) 
Atuação como docente na área da saúde  

(nível universitário) - (por semestre) 

 

10 0,25/cada 

2.e) Preceptoria (por semestre) 
 

4 1,0/cada 

2.f) Monitoria em disciplina de graduação (por semestre) 
 

2 0,25/cada 

 
 

B) EXIGÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  
 

Item 2.a) Estágio na área da saúde 

 Certificado, declaração ou contrato de trabalho que comprove a realização da 

atividade. 

Item 2.b) Residência médica credenciada  

 Certificado de Conclusão da residência médica (frente e verso) (ou Declaração de 

conclusão de curso) emitido por Instituição de Ensino Regulamentada, contendo, 

obrigatoriamente, os seguintes dados:  

    Nome do candidato; assinatura, nome do curso, carga horária, data de emissão, 

carimbo ou certificação digital. RQE (Registo de Qualificação de Especialista). 

Item 2.c) Atuação na área da saúde 

 Certificado, declaração ou contrato de trabalho que comprove a realização da 

atividade. 

Item 2.d) Atuação como docente na área da saúde (nível universitário) 

 Certificado, declaração ou contrato de trabalho que comprove a realização da 

atividade. 

Item 2.e) Preceptoria 

 Certificado, declaração ou contrato de trabalho que comprove a realização da 

atividade. 

Item 2.f) Monitoria em disciplina de graduação 

 Certificado, declaração ou contrato de trabalho que comprove a realização da 

atividade. 
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SEÇÃO 3 

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA 

Pontuação máxima: 25 pontos 

 

ITEM ATIVIDADE Nº MÁXIMO PONTUAÇÃO 

3.a) Iniciação Científica (por projeto) 
 

2 2,5/cada 

3.b) Participação em projeto de pesquisa (por projeto) 
 

3 3,0/cada 

3.c) Participação em projeto de extensão (por projeto) 
 

2 1,0/cada 

3.d) Bolsa de fomento (por projeto) 
 

3 3,0/cada 

 

C) EXIGÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  
 

Item 3.a) Iniciação Científica 

 Certificado ou declaração de participação em projeto de iniciação científica 

emitido pela instituição em que a atividade foi realizada contendo, 

obrigatoriamente, os seguintes dados: Nome do candidato; assinatura, nome do 

curso, carga horária, data de emissão, carimbo ou certificação digital. 

Item 3.b) Participação em projeto de pesquisa 

 Certificado ou declaração de participação em projeto de pesquisa emitido pela 

instituição em que a atividade foi realizada contendo, obrigatoriamente, os 

seguintes dados: Nome do candidato; assinatura, nome do curso, carga horária, 

data de emissão, carimbo ou certificação digital. 

Item 3.c) Participação em projeto de extensão 

 Certificado ou declaração de participação em projeto de extensão emitido pela 

instituição em que a atividade foi realizada contendo, obrigatoriamente, os 

seguintes dados: Nome do candidato; assinatura, nome do curso, carga horária, 

data de emissão, carimbo ou certificação digital. 

Item 3.d) Bolsa de fomento 

 Declaração ou certificado oficial emitido pela instituição de ensino ou de fomento 

(institucional, CNPq, CAPES ou Fundação Estadual de Apoio a Pesquisa), em 

papel timbrado, contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

Nome do candidato; Função do candidato no projeto; Assinatura e identificação 

da autoridade responsável ou seu representante oficial (não serão consideradas 

declarações pessoais de professores ou orientadores ou pesquisadores); 

Descrição da atividade e/ou o nome do projeto referido; Período da participação 

do candidato (datas de início e término); constar que foi bolsista (não serão 

aceitos documentos que certificam apenas participação). 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro – CEP 30.130-110 – Belo Horizonte – MG 

Tel.: (31) 3248-7124 - www.mestrado.cmmg.edu.br/ 

6 
 

SEÇÃO 4 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS/PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Pontuação máxima: 20 pontos 

 

ITEM ATIVIDADE Nº MÁXIMO PONTUAÇÃO 

4.a) Apresentação em evento científico (Oral) 

 

2 2,0/cada 

4.b) Apresentação em evento científico (Pôster) 

 

2 1,0/cada 

4.c) Apresentação de Palestra em evento científico 

 

2 2,0/cada 

4.d) 
Publicação como autor de artigos científicos 

completos em revistas indexadas. 

 

2 

 
3,0/cada 

4.e) Publicação de capítulo de livro. 

 

2 2,0/cada 

 

 

D) EXIGÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  
 

Item 4.a) Apresentação em evento científico (oral) 

 Declaração ou certificado oficial emitido pelos responsáveis pela atividade, 

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).  

 

    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 1º autor do trabalho, nas seguintes modalidades: apresentação oral, com 

tema livre, ou como pôster. 
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Item 4.b) Apresentação em evento científico (pôster) 

 Cópia do resumo incluindo: capa com a descrição dos dados do evento e página 

do resumo constando o nome do candidato como autor.  

 

Item 4.c) Apresentação de Palestra em evento científico 

 Declaração ou certificado oficial emitido pelos responsáveis pela atividade, 

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; tema da 

palestra; data do evento. 

 

Item 4.d) Publicação de artigo em revista científica 

 Primeira página da revista e primeira página do artigo. 

 Índice ou capa do capítulo que conste nome do candidato como autor ou coautor. 

 Indicação de Indexação de revista (o candidato deverá indicar a indexação).               

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

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

 Suplementos de revistas não serão pontuados neste item. 

 

Item 4.e) Publicação de capítulo de livro 

 Ficha catalográfica. 

 Primeira página do capítulo que conste o nome do candidato como autor. 

 Sumário constando o capítulo do candidato como autor. 

 

 

 

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

 


