
ANEXO VI - TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
RETIFICADO PELO ATO Nº 963/21 - DSE

ESPECIALIDADE MÉDICA: Psiquiatria, Medicina de Emergênica, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Tórax, Pneumologia

Especificações Limites Pontuação por 
comprovante

Pontuação 
Máxima

Participação em eventos científicos 
Eventos (Fóruns, Congressos, Seminários, 
Colóquios, Simpósios), não relacionados a 
ligas acadêmicas, com duração mínima de 

8 horas, como organizador e / ou 
palestrante durante a graduação. Não 

serão aceitas comprovações de 
participação como Congressista, Ouvinte e 

outros termos semelhantes que 
comprovam que o candidato assistiu o 

evento.

Certificado ou declaração de organização de 
eventos científicos (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, Mesas 
Redondas) ou reuniões científicas (exceto 

como secretário/colaborador).

2 certificados 
(diferentes entre si) 0,125 0,25

Certificado ou declaração de participação 
como palestrante em eventos científicos 

(Fóruns, Congressos, Seminários, Colóquios, 
Simpósios, Mesas Redondas) ou reuniões 

científicas (evento(s) diferente(s) do(s) 
anterior(es)).

2 certificados 
(diferentes entre si) 0,125 0,25

Cursos de suporte avançado à vida com 
duração mínima de 08 horas e cursos de 

suporte básico à vida com duração mínima 
de 8 horas, ministrados por entidades 

internacionalmente reconhecidas ou curso 
intensivo de capacitação ou treinamento de 
habilidades médicas relativas ao suporte à 

vida

Aprovação em curso de suporte à vida (básico 
ou avançado), com duração mínima de 8 

horas por curso e realizado nos últimos 05 
anos OU aprovação em curso intensivo de 
capacitação ou treinamento de habilidades 

médicas relativas ao suporte à vida, 
ministrado por entidade internacionalmente 

reconhecida ou por Sociedade de 
Especialidades Médicas, com carga horária 

mínima de 08 horas e com comprovação 
obrigatória de aprovação, realizado nos 

últimos 05 anos.

2 certificados 
(diferentes entre si) 0,125 0,25

Monitorias ou programas de iniciação à 
docência de disciplinas constantes no 
histórico escolar, realizadas durante a 

graduação em Medicina.

Declaração de realização de Monitoria / 
Programa de Iniciação à Docência (PID) após 
aprovação em processo seletivo, realizada por 
1 semestre letivo completo, com carga horária 

total mínima de 120 horas (06 horas 
semanais).

3 certificados 
(diferentes entre si) 0,25 0,75

Bolsa de iniciação científica ou 
participação em projeto de pesquisa 
realizados durante a graduação / pós-

graduação.

Declaração de participação em Bolsa de 
Iniciação Científica – BIC (Institucional, CNPq, 

CAPES ou Fundação Estadual de Apoio a 
Pesquisa) com duração mínima de 01 (um) 
ano consecutivo não coincidente para cada 

uma das bolsas OU declaração de 
participação em projeto de pesquisa, 

desenvolvida por grupos registrados no CNPq 
e com atividades regulares. É obrigatória a 
duração mínima de 1 (um) ano consecutivo 
com resultados da pesquisa publicados em 

revista indexada ou como apresentação oral, 
ou como pôster, em eventos científicos.

2 comprovantes
(diferentes entre si e 

executados em 
períodos diferentes)

0,25 0,50

Apresentação ou publicação de trabalho 
científico.

Certificado de apresentação de trabalho em 
evento científico  (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, mesas 
redondas), que comprova autoria ou coautoria 
de trabalho em apresentação oral, como tema 
livre ou como pôster em eventos científicos da 
área médica de abrangência local (instituição), 

regional, estadual, nacional ou internacional.

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,125 0,25

Declaração ou o trabalho na íntegra, 
comprovando publicação como autor ou 

coautor de trabalho completo ou de resumo de 
trabalho em anais em revista indexada ou 

suplementos de revistas indexadas. A 
comprovação deste item não poderá ser igual 

a de apresentação de trabalho em evento 
científico.

3 comprovantes
(diferentes entre si) 0,25 0,75

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de livro 

ou de capítulo de livro técnico da área médica 
(excluindo-se livros sem ficha catalográfica, 

publicações como manuais de procedimentos 
ou similares, questões de provas comentadas, 
publicações internas de instituições ou outras 

publicações equivalentes).

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,50 1,00

Publicação de artigo científico em revista 
indexada.

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de artigo 

científico em revista indexada avaliada pela 
CAPES como B2, B1, A2 ou A1 na respectiva 
área de conhecimento do cargo pretendido. 

2 comprovantes 
(diferentes entre si e 
diferentes do(s) item 

anterior)
0,50 1,00



Mestrado Diploma ou declaração que comprove a 
conclusão da pós-graduação stricto sensu, 
relacionada à especialidade médica para a 

qual o candidato concorre.

2 1,00 2,00

Doutorado 2 1,50 3,00

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10,00

ESPECIALIDADE MÉDICA: Clínica Médica

Especificações Limites Pontuação por 
comprovante

Pontuação 
Máxima

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Pós-graduação em nível de 
Especialização Latu Sensu com registro no CRM, residência médica ou título de 
especialização reconhecido pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão 

responsável pelo controle da categoria/especialidade Medicina do Trabalho, com carga 
horária mínima de 360 horas.

1 1,00 1,00

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Pós-graduação “lato sensu” em nível de 
especialização com registro no CRM, residência médica ou título de especialização 

reconhecido pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão responsável pelo controle 
da categoria/especialidade Medicina de Família e Comunidade, com carga horária mínima 

de 360 horas.

1 1,00 1,00

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Pós-graduação “lato sensu” em nível de 
especialização com registro no CRM, residência médica ou título de especialização 

reconhecido pelo MEC ou Conselho Federal respectivo ou órgão responsável pelo controle 
da categoria/especialidade Infectologia, com carga horária mínima de 360 horas.

1 1,00 1,00

Participação em eventos científicos 
Eventos (Fóruns, Congressos, Seminários, 
Colóquios, Simpósios), não relacionados a 
ligas acadêmicas, com duração mínima de 

8 horas, como organizador e / ou 
palestrante durante a graduação. Não 

serão aceitas comprovações de 
participação como Congressista, Ouvinte e 

outros termos semelhantes que 
comprovam que o candidato assistiu o 

evento.

Certificado ou declaração de organização de 
eventos científicos (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, Mesas 
Redondas) ou reuniões científicas (exceto 

como secretário/colaborador).

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,13 0,25

Certificado ou declaração de participação 
como palestrante em eventos científicos 

(Fóruns, Congressos, Seminários, Colóquios, 
Simpósios, Mesas Redondas) ou reuniões 

científicas (evento(s) diferente(s) do(s) 
anterior(es)).

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,13 0,25

Cursos de suporte avançado à vida com 
duração mínima de 08 horas e cursos de 

suporte básico à vida com duração mínima 
de 8 horas, ministrados por entidades 

internacionalmente reconhecidas ou curso 
intensivo de capacitação ou treinamento de 
habilidades médicas relativas ao suporte à 

vida.

Aprovação em curso de suporte à vida (básico 
ou avançado), com duração mínima de 8 

horas por curso e realizado nos últimos 05 
anos OU aprovação em curso intensivo de 
capacitação ou treinamento de habilidades 

médicas relativas ao suporte à vida, 
ministrado por entidade internacionalmente 

reconhecida ou por Sociedade de 
Especialidades Médicas, com carga horária 

mínima de 08 horas e com comprovação 
obrigatória de aprovação, realizado nos 

últimos 05 anos. 

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,13 0,25

Monitorias ou programas de iniciação à 
docência de disciplinas constantes no 
histórico escolar, realizados durante a 

graduação em Medicina.

Declaração de realização de Monitoria / 
Programa de Iniciação à Docência (PID) após 
aprovação em processo seletivo, realizada por 
1 semestre letivo completo, com carga horária 

total mínima de 120 horas (06 horas 
semanais).

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,25 0,50



Bolsa de iniciação científica ou 
participação em projeto de pesquisa 
realizados durante a graduação / pós-

graduação.

Declaração de participação em Bolsa de 
Iniciação Científica – BIC (Institucional, CNPq, 

CAPES ou Fundação Estadual de Apoio a 
Pesquisa) com duração mínima de 01 (um) 
ano consecutivo não coincidente para cada 

uma das bolsas OU declaração de 
participação em projeto de pesquisa, 

desenvolvida por grupos registrados no CNPq 
e com atividades regulares. É obrigatória a 
duração mínima de 1 (um) ano consecutivo 
com resultados da pesquisa publicados em 

revista indexada ou como apresentação oral, 
ou como pôster, em eventos científicos.

2 comprovantes 
(diferentes entre si e 

executados em 
períodos diferentes)

0,25 0,50

Apresentação ou publicação de trabalho 
científico.

Certificado de apresentação de trabalho em 
evento científico  (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, mesas 
redondas), que comprova autoria ou coautoria 
de trabalho em apresentação oral, como tema 
livre ou como pôster em eventos científicos da 
área médica de abrangência local (instituição), 

regional, estadual, nacional ou internacional.

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,13 0,25

Declaração ou o trabalho na íntegra, 
comprovando publicação como autor ou 

coautor de trabalho completo ou de resumo de 
trabalho em anais em revista indexada ou 

suplementos de revistas indexadas. A 
comprovação deste item não poderá ser igual 

a de apresentação de trabalho em evento 
científico. 

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,25 0,50

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de livro 

ou de capítulo de livro técnico da área médica 
(excluindo-se livros sem ficha catalográfica, 

publicações como manuais de procedimentos 
ou similares, questões de provas comentadas, 
publicações internas de instituições ou outras 

publicações equivalentes).

2 comprovantes 
(diferentes entre si) 0,50 1,00

Publicação de artigo científico em revista 
indexada.

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de artigo 

científico em revista indexada avaliada pela 
CAPES como B2, B1, A2 ou A1 na respectiva 

área de conhecimento do cargo pretendido.

2 comprovantes 
(diferentes entre si e 

diferentes do(s) do item 
anterior)

0,50 1,00

Mestrado Diploma ou declaração que comprove a 
conclusão da pós-graduação stricto sensu 
relacionada às seguintes especialidades 

médicas: Clinica médica, Medicina do 
Trabalho, Medicina de Família e Comunidade 

e Infectologia.

1 1,00 1,00

Doutorado 1 1,50 1,50

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10,00

CATEGORIA: Fisioterapia

Especificações Limites Pontuação por 
comprovante

Pontuação 
Máxima

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Pós-graduação em nível de 
Especialização Latu Sensu, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecida pelo 
Ministério da Educação, na especialidade de Fisioterapia Traumato-ortopédica e / ou 

esportiva. 

3 1,0 3,0

Participação em eventos científicos 
Eventos (Fóruns, Congressos, Seminários, 
Colóquios, Simpósios), não relacionados a 
ligas acadêmicas, com duração mínima de 

8 horas, como organizador e / ou 
palestrante durante a graduação. Não 

serão aceitas comprovações de 
participação como Congressista, Ouvinte e 

outros termos semelhantes que 
comprovam que o candidato assistiu o 

evento.

Certificado ou declaração de organização de 
eventos científicos (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, Mesas 
Redondas) ou reuniões científicas (exceto 

como secretário/colaborador).

3 comprovantes
(diferentes entre si) 0,125 0,375

Certificado ou declaração de participação 
como palestrante em eventos científicos 

(Fóruns, Congressos, Seminários, Colóquios, 
Simpósios, Mesas Redondas) ou reuniões 

científicas (evento(s) diferente(s) do(s) 
anterior(es)). 

3 comprovantes
(diferentes entre si) 0,125 0,375



Monitorias ou programas de iniciação à 
docência de disciplinas constantes no 
histórico escolar, realizadas durante a 

graduação em Fisioterapia.

Declaração de realização de Monitoria / 
Programa de Iniciação à Docência (PID) após 
aprovação em processo seletivo, realizada por 
1 semestre letivo completo, com carga horária 

total mínima de 120 horas (06 horas 
semanais).

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,25 0,50

Bolsa de iniciação científica ou 
participação em projeto de pesquisa 
realizados durante a graduação / pós-

graduação.

Declaração de participação em Bolsa de 
Iniciação Científica – BIC (Institucional, CNPq, 

CAPES ou Fundação Estadual de Apoio a 
Pesquisa) com duração mínima de 01 (um) 
ano consecutivo não coincidente para cada 

uma das bolsas OU declaração de 
participação em projeto de pesquisa, 

desenvolvida por grupos registrados no CNPq 
e com atividades regulares. É obrigatória a 
duração mínima de 1 (um) ano consecutivo 
com resultados da pesquisa publicados em 

revista indexada ou como apresentação oral, 
ou como pôster, em eventos científicos.

2 comprovantes
(diferentes entre si e 

executados em 
períodos diferentes)

0,25 0,50

Apresentação ou publicação de trabalho 
científico.

Certificado de apresentação de trabalho em 
evento científico  (Fóruns, Congressos, 

Seminários, Colóquios, Simpósios, mesas 
redondas), que comprova autoria ou coautoria 
de trabalho em apresentação oral, como tema 
livre ou como pôster em eventos científicos da 
área médica de abrangência local (instituição), 

regional, estadual, nacional ou internacional.

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,13 0,25

Declaração ou o trabalho na íntegra, 
comprovando publicação como autor ou 

coautor de trabalho completo ou de resumo de 
trabalho em anais em revista indexada ou 

suplementos de revistas indexadas. A 
comprovação deste item não poderá ser igual 

a de apresentação de trabalho em evento 
científico.

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,25 0,50

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de livro 

ou de capítulo de livro técnico da área médica 
(excluindo-se livros sem ficha catalográfica, 

publicações como manuais de procedimentos 
ou similares, questões de provas comentadas, 
publicações internas de instituições ou outras 

publicações equivalentes).

2 comprovantes
(diferentes entre si) 0,50 1,00

Publicação de artigo científico em revista 
indexada.

Declaração ou publicação na íntegra, 
comprovando como autor ou coautor de artigo 

científico em revista indexada avaliada pela 
CAPES como B2, B1, A2 ou A1 na respectiva 

área de conhecimento do cargo pretendido.

2 comprovantes
(diferentes entre si e 

diferentes do(s) do item 
anterior)

0,50 1,00

Mestrado Diploma ou declaração que comprove a 
conclusão da pós-graduação stricto sensu 

relacionada á especialidade de saúde para a 
qual o candidato concorre.

1 1,00 1,00

Doutorado 1 1,50 1,50

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10,00

(a) LUCIONEY RÔMULO DA COSTA, CORONEL BM
COMANDANTE


