
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DA RESIDENCIA PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA E RESIDENCIA

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE – 2023

EDITAL N.001 DE 31/10/2022
PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE

Após a análise do recurso interposto, a Banca Examinadora deu o seguinte parecer
PONTUAÇÃO DO LATTES – CANDIDATO – MG 20303471

Item avaliado Pontuação
por item

Pontuação
máxima

Valor
alcançado

Análise

Formação Acadêmica Total = 25 pontos

Doutorado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

7 7 0,0

Mestrado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

5 5 0,0

Residência (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

3 3 0,0

Especialização-carga horária mínima de 360
horas com comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

2 4 0,0

Cursos de atualização, aperfeiçoamento,
extensão ou aprimoramento, com carga horária
mínima de 30hrs
(comprovação pelo certificado ou
declaração de conclusão de curso)

0,25 3 1,25 Indeferido. Foram
analisados 5 certificados

Cursos de atualização,
aperfeiçoamento, extensão ou
aprimoramento, com carga horária
inferior a 30hrs (comprovação pelo
certificado ou declaração de conclusão
de curso)

0,1 3 0,2 Indeferido. Foram
analisados 2 certificados

Pontuação Alcançada 1,45
Experiência Profissional na área da graduação -
Total 25 pontos

Assistencial ou gerencial em instituições
públicas ou privada (comprovação pela
carteira de trabalho, certidão de tempo de
serviço ou declaração da instituição)

3 pontos por
ano
completo

15 0,0

Docência (comprovação pela carteira de
trabalho, certidão de tempo de serviço ou
declaração da instituição)

2 pontos
por ano
completo

8 0,0

Estágio extracurricular (estágio não
obrigatório) – não correspondente ao
estágio curricular realizado na graduação.

1 ponto por
estágio

2 1,0 Indeferido. Foi
analisado um estágio

extracurricular

Pontuação Alcançada 1,0



Publicações e produções – Total 25 pontos Análise
Item avaliado Pontuação

por item
Pontuação
máxima

Valor
alcança
do

Publicações de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica)

3 9 0,0

Publicações de capítulos de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica
com o capítulo completo)

2 6 0,0

Publicações de artigos em revistas
indexadas nos últimos 5 anos (artigo
completo publicado)

1 3 3,0 Deferido. Acrescentado um
trabalho publicado. Atingiu

a pontuação máxima
Aceite de artigos em revistas indexadas
(anexar aceite com comprovação de autoria)

0,50 2 0,5 Indeferido. Foi analisado 1
aceite

Publicação de resumo simples em anais
de eventos como autor ou coautor
(anexar o resumo publicado nos anais)

0,20 3 1,4 Indeferido. Foram
analisados 7 resumos

Apresentação de trabalhos na forma oral
ou poster como autor ou coautor (anexar
certificado/declaração de apresentação)

0,10 2 1,7 Indeferido. Foram
analisados 17 certificados

Pontuação Alcançada 6,6
Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão/ligas acadêmicas e

outros –
Total 25 pontos

Participação no Programa de Educação pelo
Trabalho para a
Saúde (PET) com duração mínima de 12
meses consecutivos

2 4 0,0

Participação em iniciação científica em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima 12 meses

2 4 4,0 Pontuação máxima

Participação em projeto de extensão em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima de 12 meses

2 4 0,0 Indeferido. Os projetos de
extensão analisados são

voluntários

Participação em projeto de extensão ou
pesquisa em instituição de ensino superior
(IES) como voluntário – duração mínima de
06 meses

1 2 2,0 Pontuação máxima

Monitorias de disciplinas da matriz curricular
da graduação com duração mínima de 01
semestre letivo

1 2 2,0 Pontuação máxima

Participação em ligas acadêmicas com
duração mínima de 01 semestre letivo

1 2 1,0 Indeferido. Foi analisado 1
comprovante

Participação em comissões organizadoras de
evento científicos ou técnicos

1 2 1,0 Indeferido. Foi analisado 1
comprovante

Participação em evento científico
internacional

0,25 1 0,25 Indeferido. Foi analisado 1
comprovante

Participação em evento científico nacional 0,20 1 0,4 Indeferido. Foram
analisados 02
comprovantes

Participação em evento científico regional 0,1 1 1,0 Pontuação máxima



Representação estudantil em órgão
colegiado ou acadêmico - duração mínima de
um semestre

0,5 1 0,5 Indeferido. Foi considerada
uma representação

Premiação 0,50 1 0,0
Pontuação Alcançada 12,15
PONTUAÇÃO FINAL 21,2

RECURSO DEFERIDO – NOTA FINAL ALTERADA DE 20,2 PARA 21,2 PONTOS.



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DA RESIDENCIA PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA E RESIDENCIA

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE – 2023

EDITAL N.001 DE 31/10/2022
PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA

FAMÍLIA
Após a análise do recurso interposto, a Banca Examinadora deu o seguinte parecer
PONTUAÇÃO DO LATTES – CANDIDATO – MG 17342092

Item avaliado Pontuação
por item

Pontuação
máxima

Valor
alcançado

Análise

Formação Acadêmica Total = 25 pontos

Doutorado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

7 7 0,0

Mestrado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

5 5 0,0

Residência (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

3 3 0,0

Especialização-carga horária mínima de 360
horas com comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

2 4 2,0 Foi analisado 1
certificado

Cursos de atualização, aperfeiçoamento,
extensão ou aprimoramento, com carga horária
mínima de 30hrs
(comprovação pelo certificado ou
declaração de conclusão de curso)

0,25 3 3,0 Foram analisados 12
certificados

Cursos de atualização,
aperfeiçoamento, extensão ou
aprimoramento, com carga horária
inferior a 30hrs (comprovação pelo
certificado ou declaração de conclusão
de curso)

0,1 3 1,3 Foram analisados 13
certificados

Pontuação Alcançada 6,3
Experiência Profissional na área da graduação -
Total 25 pontos

Assistencial ou gerencial em instituições
públicas ou privada (comprovação pela
carteira de trabalho, certidão de tempo de
serviço ou declaração da instituição)

3 pontos
por ano
completo

15 0,0 Indeferido. Certificado
apresentado não atingiu
período completo de um
ano para ser pontuado

Docência (comprovação pela carteira de
trabalho, certidão de tempo de serviço ou
declaração da instituição)

2 pontos
por ano
completo

8 0,0

Estágio extracurricular (estágio não
obrigatório) – não correspondente ao
estágio curricular realizado na graduação.

1 ponto por
estágio

2 0,0 Indeferido. Certificado
apresentado foi

analisado como sendo
participação voluntária
em projeto de pesquisa
e não como estágio
extracurricular

Pontuação Alcançada 0,0



Publicações e produções – Total 25 pontos Análise
Item avaliado Pontuação

por item
Pontuação
máxima

Valor
alcança
do

Publicações de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica)

3 9 0,0

Publicações de capítulos de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica
com o capítulo completo)

2 6 4,0 Foram analisados 2
certificados

Publicações de artigos em revistas
indexadas nos últimos 5 anos (artigo
completo publicado)

1 3 0,0

Aceite de artigos em revistas indexadas
(anexar aceite com comprovação de autoria)

0,50 2 0,0

Publicação de resumo simples em anais
de eventos como autor ou coautor
(anexar o resumo publicado nos anais)

0,20 3 1,8 Foram analisados 9
resumos

Apresentação de trabalhos na forma oral
ou poster como autor ou coautor (anexar
certificado/declaração de apresentação)

0,10 2 0,9 Foram analisados 9
certificados

Pontuação Alcançada 6,7
Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão/ligas acadêmicas e

outros –
Total 25 pontos

Participação no Programa de Educação pelo
Trabalho para a
Saúde (PET) com duração mínima de 12
meses consecutivos

2 4 0,0

Participação em iniciação científica em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima 12 meses

2 4 2,0 Foi analisado 1 certificado

Participação em projeto de extensão em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima de 12 meses

2 4 2,0 Foi analisado 1 certificado

Participação em projeto de extensão ou
pesquisa em instituição de ensino superior
(IES) como voluntário – duração mínima de
06 meses

1 2 2,0 Foram analisados 4
certificados. Atingiu a
pontuação máxima.

Monitorias de disciplinas da matriz curricular
da graduação com duração mínima de 01
semestre letivo

1 2 0,0

Participação em ligas acadêmicas com
duração mínima de 01 semestre letivo

1 2 1,0 Deferido. Foram analisados
2 certificados, mas por se
tratar da mesma Liga

Acadêmica, foi pontuado
uma única vez. Na primeira
análise havia sido analisado

como participação
voluntária em projeto de

extensão.
Participação em comissões organizadoras de
evento científicos ou técnicos

1 2 2,0 Foram analisados 2
certificados.



Participação em evento científico
internacional

0,25 1 0,0

Participação em evento científico nacional 0,20 1 0,0
Participação em evento científico regional 0,1 1 1,0 Foram analisados 22

certificados. Atingiu a
pontuação máxima.

Representação estudantil em órgão
colegiado ou acadêmico - duração mínima de
um semestre

0,5 1 0,0

Premiação 0,50 1 0,0
Pontuação Alcançada 10,0
PONTUAÇÃO FINAL 23,0

RECURSO DEFERIDO – NOTA FINAL ALTERADA DE 22,0 PARA 23,0 PONTOS.



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DA RESIDENCIA PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA E RESIDENCIA

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE – 2023

EDITAL N.001 DE 31/10/2022
PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA

FAMÍLIA
Após a análise do recurso interposto, a Banca Examinadora deu o seguinte parecer
PONTUAÇÃO DO LATTES – CANDIDATO – MG 19080247

Item avaliado Pontuação
por item

Pontuação
máxima

Valor
alcançado

Análise

Formação Acadêmica Total = 25 pontos

Doutorado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

7 7 0

Mestrado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

5 5 0

Residência (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

3 3 0

Especialização-carga horária mínima de 360
horas com comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

2 4 0 Em andamento. O
candidato não apresenta

documento
comprobatório de
conclusão do curso
conforme exigido.

Cursos de atualização, aperfeiçoamento,
extensão ou aprimoramento, com carga horária
mínima de 30hrs
(comprovação pelo certificado ou
declaração de conclusão de curso)

0,25 3 1,75

Cursos de atualização,
aperfeiçoamento, extensão ou
aprimoramento, com carga horária
inferior a 30hrs (comprovação pelo
certificado ou declaração de conclusão
de curso)

0,1 3 1,2

Pontuação Alcançada 2,95
Experiência Profissional na área da graduação -
Total 25 pontos

Assistencial ou gerencial em instituições
públicas ou privada (comprovação pela
carteira de trabalho, certidão de tempo de
serviço ou declaração da instituição)

3 pontos
por ano
completo

15 6

Docência (comprovação pela carteira de
trabalho, certidão de tempo de serviço ou
declaração da instituição)

2 pontos
por ano
completo

8 0

Estágio extracurricular (estágio não
obrigatório) – não correspondente ao
estágio curricular realizado na graduação.

1 ponto por
estágio

2 0

Pontuação Alcançada 6



Publicações e produções – Total 25 pontos Análise
Item avaliado Pontuação

por item
Pontuação
máxima

Valor
alcança
do

Publicações de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica)

3 9 0

Publicações de capítulos de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica
com o capítulo completo)

2 6 0

Publicações de artigos em revistas
indexadas nos últimos 5 anos (artigo
completo publicado)

1 3 1

Aceite de artigos em revistas indexadas
(anexar aceite com comprovação de autoria)

0,50 2 0

Publicação de resumo simples em anais
de eventos como autor ou coautor
(anexar o resumo publicado nos anais)

0,20 3 0,2

Apresentação de trabalhos na forma oral
ou poster como autor ou coautor (anexar
certificado/declaração de apresentação)

0,10 2 0 Trabalho apresentado já
contabilizado em

publicação em anais de
eventos

Pontuação Alcançada 1,2
Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão/ligas acadêmicas e

outros –
Total 25 pontos

Participação no Programa de Educação pelo
Trabalho para a
Saúde (PET) com duração mínima de 12
meses consecutivos

2 4 0

Participação em iniciação científica em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima 12 meses

2 4 0

Participação em projeto de extensão em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima de 12 meses

2 4 0

Participação em projeto de extensão ou
pesquisa em instituição de ensino superior
(IES) como voluntário – duração mínima de
06 meses

1 2 0

Monitorias de disciplinas da matriz curricular
da graduação com duração mínima de 01
semestre letivo

1 2 0

Participação em ligas acadêmicas com
duração mínima de 01 semestre letivo

1 2 0

Participação em comissões organizadoras de
evento científicos ou técnicos

1 2 0

Participação em evento científico
internacional

0,25 1 0

Participação em evento científico nacional 0,20 1 0,20
Participação em evento científico regional 0,1 1 0,5



Representação estudantil em órgão
colegiado ou acadêmico - duração mínima de
um semestre

0,5 1 0

Premiação 0,50 1 0
Pontuação Alcançada 0,7

PONTUAÇÃO FINAL 10,85

RECURSO INDEFERIDO – NOTA FINAL MANTIDA



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DA RESIDENCIA PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA E RESIDENCIA

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE – 2023

EDITAL N.001 DE 31/10/2022
PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA

FAMÍLIA
Após a análise do recurso interposto, a Banca Examinadora deu o seguinte parecer
PONTUAÇÃO DO LATTES – CANDIDATO – MG 18891451

Item avaliado Pontuação
por item

Pontuação
máxima

Valor
alcançado

Análise

Formação Acadêmica Total = 25 pontos

Doutorado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

7 7 0,0

Mestrado (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

5 5 0,0

Residência (comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

3 3 0,0

Especialização-carga horária mínima de 360
horas com comprovação pelo diploma ou
declaração de conclusão de curso)

2 4 0,0

Cursos de atualização, aperfeiçoamento,
extensão ou aprimoramento, com carga horária
mínima de 30hrs
(comprovação pelo certificado ou
declaração de conclusão de curso)

0,25 3 3,0 Foram analisados 14
certificados. Atingiu a
pontuação máxima.

Cursos de atualização,
aperfeiçoamento, extensão ou
aprimoramento, com carga horária
inferior a 30hrs (comprovação pelo
certificado ou declaração de conclusão
de curso)

0,1 3 2,4 Foram analisados 24
certificados.

Pontuação Alcançada 5,4
Experiência Profissional na área da graduação -
Total 25 pontos

Assistencial ou gerencial em instituições
públicas ou privada (comprovação pela
carteira de trabalho, certidão de tempo de
serviço ou declaração da instituição)

3 pontos
por ano
completo

15 0,0

Docência (comprovação pela carteira de
trabalho, certidão de tempo de serviço ou
declaração da instituição)

2 pontos
por ano
completo

8 0,0

Estágio extracurricular (estágio não
obrigatório) – não correspondente ao
estágio curricular realizado na graduação.

1 ponto por
estágio

2 0,0

Pontuação Alcançada 0,0

Publicações e produções – Total 25 pontos Análise



Item avaliado Pontuação
por item

Pontuação
máxima

Valor
alcança
do

Publicações de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica)

3 9 0,0

Publicações de capítulos de livros com ISBN
(comprovação: capa e ficha catalográfica
com o capítulo completo)

2 6 0,0

Publicações de artigos em revistas
indexadas nos últimos 5 anos (artigo
completo publicado)

1 3 0,0

Aceite de artigos em revistas indexadas
(anexar aceite com comprovação de autoria)

0,50 2 0,0

Publicação de resumo simples em anais
de eventos como autor ou coautor
(anexar o resumo publicado nos anais)

0,20 3 0,2 Foi analisado 01
certificado.

Indeferido 01 certificado
por não ter anexado o

resumo publicado, somente
declaração.

Apresentação de trabalhos na forma oral
ou poster como autor ou coautor (anexar
certificado/declaração de apresentação)

0,10 2 0,2 Foram analisados 02
certificados.

Pontuação Alcançada 0,4
Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão/ligas acadêmicas e

outros –
Total 25 pontos

Participação no Programa de Educação pelo
Trabalho para a
Saúde (PET) com duração mínima de 12
meses consecutivos

2 4 0,0

Participação em iniciação científica em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima 12 meses

2 4 0,0

Participação em projeto de extensão em
instituição de ensino superior (IES) como
bolsista - duração mínima de 12 meses

2 4 0,0

Participação em projeto de extensão ou
pesquisa em instituição de ensino superior
(IES) como voluntário – duração mínima de
06 meses

1 2 1,0 Deferido. Foi analisado 1
certificado.

Monitorias de disciplinas da matriz curricular
da graduação com duração mínima de 01
semestre letivo

1 2 0,0

Participação em ligas acadêmicas com
duração mínima de 01 semestre letivo

1 2 0,0

Participação em comissões organizadoras de
evento científicos ou técnicos

1 2 0,0

Participação em evento científico
internacional

0,25 1 0,0

Participação em evento científico nacional 0,20 1 0,0
Participação em evento científico regional 0,1 1 0,7 Deferido. Foram analisados

07 certificados.



Representação estudantil em órgão
colegiado ou acadêmico - duração mínima de
um semestre

0,5 1 0,0

Premiação 0,50 1 0,5 Foi analisado 1 certificado
Pontuação Alcançada 2,2

PONTUAÇÃO FINAL 8,00

RECURSO DEFERIDO – NOTA FINAL ALTERADA DE 6,9 PARA 8,0 pontos


