EDITAL DE RETIFICAÇÃO, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
O INSTITUTO IUDS, o HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS e a ASSESSORA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de sua Comissão Examinadora, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, torna pública a RETIFICAÇÃO dos itens abaixo do referido EDITAL PARA
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE de, 12 de dezembro de 2020.

Onde se lê:
4.1.3.3 Na documentação enviada no ato da inscrição, devem constar:
a ) Curriculum vitae (preferencialmente da plataforma Lattes);
b) Histórico escolar;
C) Formulário para Análise Curricular preenchido pelo candidato
4.1.3.4 Não serão considerados os documentos apresentados fora do dia, horário e especificações acima
determinados. O candidato que não entregar o Formulário para Análise Curricular e os demais documentos citados
acima na data prevista obterá nota 0 (zero) nesta fase.
4.1.3.10 O Formulário para Analise Curricular está disponível neste Edital no ANEXO IV e deverá ser anexado
preenchido entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, sob responsabilidade do candidato. Não serão considerados
documentos apresentados, por qualquer outra forma, fora dos dias determinados acima.
6.2.1.4.1. A Declaração de Conclusão da Graduação será aceita a título provisório, para fins de matrícula do
candidato. No entanto, a fotocópia do diploma da graduação, com a apresentação do original para comprovação,
deverá ser apresentada pelo residente até 31/07/2020, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano
seguinte.

Leia-se:
4.1.3.3 Na documentação enviada no prazo determinado no item 4.1.3.10, devem constar:
a ) Diploma ou Declaração de conclusão de curso ou Histórico escolar;
b) Formulário para Análise Curricular preenchido pelo candidato (ANEXO V)
4.1.3.4 Não serão considerados os documentos apresentados fora do dia, horário e especificações acima
determinados. O candidato que não entregar o Formulário para Análise Curricular e os demais documentos citados
acima na data prevista obterá nota 0 (zero) nesta fase.
4.1.3.10 O Formulário para Analise Curricular está disponível neste Edital no ANEXO V e deverá ser anexado
preenchido entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, sob responsabilidade do candidato. Não serão considerados
documentos apresentados, por qualquer outra forma, fora dos dias determinados acima.
6.2.1.4.1. A Declaração de Conclusão da Graduação será aceita a título provisório, para fins de matrícula do
candidato. No entanto, a fotocópia do diploma da graduação, com a apresentação do original para comprovação,
deverá ser apresentada pelo residente até 31/07/2021, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano
seguinte.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Inclui-se:
ANEXO V - FORMULÁRIO PARA ANALISE CURRICULAR
FORMULÁRIO PARA ANALISE CURRICULAR - Pontuação máxima: 10,0 pontos
Nome do Candidato:
CPF:

RG:

Programa de residência:

Categoria Profissional
Valor de
Referência

Critérios para Análise
1: Estágio - Máximo: 10,0 pontos
90 a 120 horas

3 por estágio

120 a 250 horas

5 por estágio

Acima de 250 horas

10 por estágio
Pontuação total referente a “Estágio”:

2: Participação em Projetos de Extensão - Máximo: 10,0 pontos
3 a 6 meses

2 por projeto
5 por projeto

7 a 12 meses
13 a 18 meses

7 por projeto
10 por projeto

19 a 24 meses

Pontuação total referente a “Participação em Projetos de Extensão”:
3: Produção Científica - Máximo: 10,0 pontos
Artigos publicados em revistas científicas indexadas na área.

10,0 cada

Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos ou em revistas
científicas e/ou livro ou capítulo de livro em livro com ISBN.

8,0 cada

Trabalhos técnicos em saúde ou manuais em saúde.

6,0 cada

Resumos publicados em anais de eventos ou em revistas científicas

4,0 cada

Pontuação referente a “Produção Científica”:
4: Participação em atividades acadêmicas complementares - Máximo: 10,0 pontos
Curso de Atualização (mínimo de 30 horas)
2,0 por evento
Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas)

5,0 por evento

Pontuação referente a “Participação em atividades acadêmicas complementares”:
5: Titulação - Máximo: 10,0 pontos
Graduação
Graduado até 2 anos

10

Graduado há mais de 2 anos

5

Pós-graduação
Especialização Lato Sensu Modalidade Tradicional
Especialização Lato Sensu Modalidade Residência

1

1
Pontuação total referente a “Titulação”:
TOTAL (media dos 5 critérios de avaliação):

Pontuação
obtida
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