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ANEXO 3 
Formulário de currículo padronizado1 

 

Nome completo e sem 
abreviatura 

 

Função  

Lotação  

 
1 – Atividades de integração ensino-serviço-comunidade (IESC) desempenhadas no SUS - pontuação máxima:– 26 pontos  

Item Atividade Descrição 
Número de 

pontos 
Pontuação 

máxima 

01 
Preceptoria não 
remunerada 

Preceptor voluntário no acompanhamento de alunos em 
atividade acadêmica curricular e/ou projetos 

4,0 pontos por 
ano de atividade  

12,0 pontos 

 
 

02 

Preceptoria 
remunerada 

Preceptor remunerado no acompanhamento de alunos 
em atividade acadêmica curricular e/ou projetos  

3,0 pontos por 
ano de atividade  

6,0 pontos 

03 
Participação em 
projeto/programa de 
extensão universitária 

Membro de projeto/programa de extensão universitária 
com foco na saúde comunitária no SUS  

0,5 ponto por ano 
de atividade 

4,0 pontos 

04 
Eventos relacionados 

à IESC 

0,5 ponto por participação em oficinas, fóruns, mostras e 
afins da área da saúde 
0,25 pontos por atividade para atividades relacionadas à 
IESC de outras áreas  

Verificar na descrição 4,0 pontos 

 
 
 
 

 
1 As cópias dos documentos deverão ser enumeradas em conformidade com o número do item correspondente no formulário de 
currículo padronizado.  
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2 – Qualificação (à exceção de cursos de pós-graduação, serão considerados somente os cursos realizados nos cinco últimos anos) 
– pontuação máxima: 28,0 pontos 

Item Atividade Descrição Número de pontos 
Pontuação 

máxima 

07 Doutorado 
Doutorado relacionado à preceptoria, 
docência, educação, ensino na saúde, 
saúde coletiva e/ou interprofissionalidade 

3,0 pontos por certificado na 
área descrita / 0,5 pontos por 
certificado em outras áreas 

 
3,0 pontos 

08 Mestrado profissional 

Mestrado profissional relacionado à 
preceptoria, docência, educação, ensino 
na saúde, saúde coletiva e/ou 
interprofissionalidade 

2,0 pontos por certificado na 
área descrita / 0,5 pontos por 
certificado em outras áreas 

 
 

2,0 pontos 

09 Mestrado acadêmico 

Mestrado acadêmico relacionado à 
preceptoria, docência, educação, ensino 
na saúde, saúde coletiva e/ou 
interprofissionalidade 

2,0 pontos por certificado na 
área descrita / 0,5 pontos por 
certificado em outras áreas 

 
 

6,0 pontos 

10 Especialização 
Especialização relacionada à preceptoria, 
docência, educação, ensino na saúde, 
saúde coletiva e/ou interprofissionalidade 

1,0 ponto por certificado na 
área descrita / 0,25 pontos por 

certificado em outras áreas 

 
9,0 pontos 

11 
Aperfeiçoamento 

(mínimo de 180 horas) 

Curso de Aperfeiçoamento relacionado à 
preceptoria, docência, educação, ensino 
na saúde, saúde coletiva e/ou 
interprofissionalidade 

1,0 ponto por certificado na 
área descrita / 0,25 pontos por 

certificado em outras áreas 

 
 

2,0 pontos 

12 
Cursos de curta 

duração  
(mínimo: 20 horas) 

Cursos relacionados à preceptoria, 
docência, educação, ensino na saúde, 
saúde coletiva e/ou interprofissionalidade 
e/ou interprofissionalidade 

0,5 ponto por certificado 6,0 pontos 
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3 – Atividades de representação (serão considerados apenas os cinco últimos anos) (se necessário acrescente mais linhas à tabela) 
– pontuação máxima: 6,0 pontos 

Item Atividade Descrição Número de pontos 
Pontuação 

máxima 

13 
Participação no 

controle social do 
SUS 

Conselheiro de saúde 
 

1,0 ponto por ano de 
atividade 

3,0 pontos 

14 

Participação 
social em 
entidades ligadas 
à Saúde 

Função de representação: 
1,0 ponto por ano para representação em IESC, 
associações e fóruns de ensino da categoria 
profissional e/ou da saúde. 
0,25 ponto por ano para outras entidades da saúde 

Verificar na descrição 

 
 
 

3,0 pontos 

 
4 – Atividades relacionadas a participação em projetos PET-saúde – pontuação máxima: 20,0 pontos 

Item Atividade Descrição Número de pontos 
Pontuação 

máxima 

15 
Participação do 
Programa PET- 

Saúde 

Participação em edições do Programa PET- Saúde 
realizados em parceria entre Universidades e a 
Secretaria Municipal de Saúde  

5,0 pontos a cada 6 
meses de atividade 

 
20,0 pontos 

 
5 – Atividades relacionadas participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos/ artigos publicados – pontuação 
máxima: 20,0 pontos 

Item Atividade Descrição Número de pontos Pontuação máxima 

16 Resumos 
Apresentação de Resumos Simples 

ou Expandido 
1,0 ponto por resumo 5,0 pontos 

17 
Artigos 

Publicados 
Artigos Publicados em revistas 

científicas 
5,0 pontos por artigo 

 
15,0 pontos 

 
Observação: Em caso de duplicidade de pontuação, na situação de um mesmo certificado que pode servir para comprovação de 
mais de um item do presente anexo, o candidato deve indicar a qual item se refere a pontuação relacionada ao documento (será 
considerado apenas um item por documento comprobatório).  
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Eu, _______________________________________________________, declaro que este formulário de currículo contém 
informações completas e exatas, e que aceito o formato e os critérios de avaliação adotados pela Comissão de Seleção do PET-
Saúde/ Gestão e Assistência 2022-2023 
 

Catalão, ___ de ________ de 2022. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CAMPO A SER PREENCHIDO EXCLUSIVAMENTE PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PET-SAÚDE/ GESTÃO E 
ASSISTÊNCIA 2022-2023 

 
 
Avaliação pela Comissão de Seleção do PET-Saúde/ Gestão e Assistência 2022-2023. 
 
Pontuação total: _____________ 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 


