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FORMULÁRIO PARA ARGUIÇÃO CURRICULAR - RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________________ 

Programa: _________________________________       Data de Nascimento: ______/ ______/ ________ 

Tel.: (   ) _________________ E-mail: ___________________________ Faculdade / Ano de Formatura: ____________________ 

Nº do 
Doc 

Critérios  
Nº Máx. 
de Docs 

Pontuação 
Individual 

Pontuação 
Requerida 

Pontuação 
Concedida* 

 01) RELACIONADO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MÁXIMO DE 20 PONTOS 

01A  
Possuir Internato em Hospital Universitário, Federal ou Estadual, ou de Ensino reconhecido 

pelo MEC/MS – Comprovante emitido pela da Instituição de Ensino de origem 
01 20 

  
01B 

Possuir internato com mais de 2 anos ou 4 períodos Comprovante emitido pela da Instituição 
de Ensino de origem 

01 10 

 02) ESTÁGIOS OU ATIVIDADES EXTRA–CURRICULARES: MÁXIMO DE 10 PONTOS 

02A 
Realizados em instituições de saúde associadas à ensino, no Brasil ou no exterior, com os 

seguintes critérios: Estágio ou Projeto de Extensão na área escolhida do PRM e carga horária 
de 160 à 180hr, com mais de 20 dias de duração. ** 

01 10 

  02B 
Realizados em instituições de saúde associadas à ensino, no Brasil ou no exterior, com os 

seguintes critérios: Estágio ou Projeto de Extensão na área escolhida do PRM e carga horária 
de 60 a 120hr, mais que 15 dias de duração. ** 

01 6 

02C 
Realizados em instituições de saúde, no Brasil ou no exterior, com os seguintes critérios 

Estágio ou Projeto de Extensão em outra área que não a escolhida do PRM, mas acima de 

80hr e acima de 10 dias de duração. ** 

01 4 

 ** Comprovação por certificado oficial da Instituição. 
 03) MONITORIAS: MÁXIMO DE 10 PONTOS 

03A 
Monitoria na área escolhida do PRM, com certificado da instituição de ensino, com duração 

mínima de 40 horas, 1 ano ou 2 semestres de duração. 
01 10 

  03B 
Monitoria na área escolhida do PRM, com certificado da instituição de ensino, com duração 
entre 20 e 40 horas, e pelo menos 1 semestre; 

01 6 

03C 
Monitoria em outra área, com certificado da instituição de ensino, com duração mínima de 

40 horas, 1 ano ou 2 semestres de duração 
01 4 

 04) PRODUÇÃO CIENTÍFICA: MÁXIMO DE 15 PONTOS 

04A 
Participação em grupos de pesquisas regulares da instituição de ensino, com bolsas de 

iniciação científica e os seguintes critérios: Duração mínima de 1 ano ou 2 semestres e 

Comprovação por certificado oficial da Instituição. 

01 10 

  
04B 

Participação em grupos de pesquisas regulares da instituição de ensino, com ou sem bolsas 
de iniciação científica e os seguintes critérios: Duração mínima de 06 meses ou 1 semestre e 

Comprovação por certificado oficial da Instituição. 

01 5 

04C Publicações em revistas internacionais, como autor principal. 01 8 

04D Publicações em revistas nacionais, como autor principal. 01 6 

04E Participação em eventos científicos como apresentador de tema livre***  01 4 

04F Participação como organizador(a) em Ligas Acadêmicas ou Jornadas Acadêmicas  01 4 

04G Participação em congressos, simpósios ou seminários como apresentador de pôster oral  01 2 
 *** os mesmos trabalhos ou publicações não podem pontuar mais de uma vez. Se forem incluídos em um item, não podem entrar no próximo. 

 05) CONHECIMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: MÁXIMO DE 05 PONTOS 

05A 
Língua Inglesa - Fluência oral e escrita, comprovada com testes reconhecidos de proficiência 

em inglês (Michigan, Cambridge, TOEIC, IELTS, FCE, TOEFL e similares)  
01 5 

  
05B 

Língua Inglesa - Estudos em nível avançado sem certificação de proficiência em inglês 
(certificados de conclusão de cursos reconhecidos)  

01 5 

 06) ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO : MÁXIMO DE 40 PONTOS 
06A Expectativas profissionais, fluência verbal, coerência dos dados informados  - 20 

-----  
06B 

Postura, objetividade, bom desempenho em boletim escolar, capacidade de auto avaliação 

pessoal e profissional  
- 20 

TOTAL - ---   

 
Pontuação Final: ________ (          ) pontos *Preenchimento pela Coordenação do Concurso 

 
O título deve estar caracterizado estritamente dentro dos parâmetros solicitados e de forma legível. Quando não atender às exigências ou for dúbio, 

a Banca reserva o direito de recusar a pontuação. As cópias comprobatórias deverão ser autenticadas. NÃO enviar curriculum vitae, tampouco 

documentos originais. 

Declaro a veracidade das informações acima descritas e dos documentos anexados. 
 

 

Teresópolis, ______ de _______________________ de 2022. 

 
 

_______________________________________________ 

Candidato 

 

        _____________________________                  _____________________________ 

               Banca Examinadora (1)                      Banca Examinadora (2) 


