
 
 
 
 

 

 
 

PLANILHA PARA ANÁLISE CURRICULAR - ANEXO II  
(Programas com Pré-Requisito) 

 
NOME DO CANDIDATO 
 
 

INSCRIÇÃO

PROGRAMA: 
 
 

 
Observações: 
 

 Não será recebido nenhum documento após a entrega do Currículo; 
 O mesmo trabalho científico que atenda a inclusão de mais de um item, deverá ser citado somente no item de 
maior valor de pontos; 

 Os estágios e plantões não podem ser concomitantes; 
 Serão aceitos apenas os trabalhos científicos datados nos últimos cinco anos. 

 
 

TITULO 
Máximo de 

pontos 
TOTAL DE 
PONTOS 

01. Aproveitamento durante o PRM pré-requisito:  
Considere a média aritmética das notas obtidas nas avaliações 
trimestrais durante o PRM. 
Recomendamos que no comprovante de conclusão do PRM ou de 
expectativa de conclusão do PRM as COREMEs já definam o 
aproveitamento médio. 
Aproveitamento igual ou superior a 90% (5,4) 
Aproveitamento igual ou superior a 80% (4,0) 
Aproveitamento igual ou superior a 70% (3,0)  

5,4  

 

02. Curso de Extensão na área de saúde devidamente cadastrado na IES  
(no mínimo 30 horas) - 1 curso (0,4 pontos)  

0,8  
 

03.  Participação como congressista em Congressos Estaduais da 
especialidade do PRM de pré-requisito ou do PRM pretendido durante o 
Programa de Residência Médica (0,05 pontos) 

0,2  
 

04.  Participação como congressista em Congressos Nacionais da 
especialidade do PRM de pré-requisito ou do PRM pretendido durante o 
Programa de Residência Médica (0,1 ponto)  

0,4  
 

05. Publicações em anais de congresso durante o Programa de Residência 
Médica (0,2 pontos) 

1,2  
 

06.  Publicações em revistas internacionais durante o Programa de Residência 
Médica (1,0 ponto) 

1,0  
 

07. Publicações em revistas nacionais durante o Programa de Residência 
Médica (Colocar ISSN) (0,5 pontos) 

1,0  
 

TOTAL GERAL 10 
 
 

 
 

Teresina(PI), ____ /____ 2013 
 
 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas sobre o meu Curriculum Vitae, assumindo total 
responsabilidade por qualquer informação inverídica. 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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