UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UniRV
ERRATA N. 001
Processo Seletivo para Residência Médica 2019

A UniRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, por meio da Reitoria, e para conhecimento de
todos os interessados, torna público a presente Retificação.
No item 4.1, ONDE SE LÊ:
4.1. A pontuação máxima na Análise do Curriculum Vitae será de 10 (dez) pontos.
Quadro 2:
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO
ATIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS (2014 a 2018)
CRITÉRIOS
1. MONITORIA OU LIGA
A pontuação será contabilizada por monitoria, sendo que cada semestre letivo de monitoria
corresponderá a 02 pontos, independentemente da disciplina.
AS DECLARAÇÕES (E/OU CERTIFICADOS) DE MONITORIA, DE CARÁTER OFICIAL, DEVERÃO
TER SUA DESCRIÇÃO EM TEMPO (MESES).
Só será considerada a monitoria com duração mínima de 4 meses.
2. Bolsa ou programa oficial de estudo, pesquisa ou extensão (PIBIC, PIVIC, PET, PROBEC,
PROVEC ou PROEXT) e de agências de fomento (FAPEG, CNPQ etc.)
Certificado ou declaração pelo orientador ou pesquisador principal ou documento oficial do órgão
financiador responsável.
05 pontos por pesquisa de iniciação científica com bolsa de estudo.
3. TRABALHOS CIENTÍFICOS – Apresentação em congressos médicos.
A pontuação é contada por trabalho científico.
●
Como autor: 01 ponto por trabalho.
●
Como co-autor: 0,5 pontos por trabalho.
4. PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS COM CORPO EDITORIAL.
●
Como autor: 10 pontos por publicação.
●
Como coautor: 05 pontos por publicação.
Anexar, a cada trabalho publicado, cópia da folha da revista que contenha o corpo editorial do
periódico.
5. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE / LIGAS / ATIVIDADES
DE EXTENSÃO
●
Congresso Internacionais e Nacionais de especialidades reconhecidas pela AMB: 03
pontos por evento.
●
Congresso Regionais/Jornada/Simpósios/ Extensão: 01 ponto por evento
6. TESTE DE PROGRESSO
Participação por ano: 05 pontos (poderão ser contabilizadas até três participações).
Para comprovação de participação, apresentar boletim de desempenho individual.
7. PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO EM CURSO DE SUPORTE AVANÇADO À VIDA
Para comprovação final em um dos seguintes cursos de nível avançado: ATLS, ACLS, PALS ou
PHTLS dentro do prazo de validade (realizados nos últimos 2 anos).
Os cursos terem sido ministrados por entidades reconhecidas internacionalmente.
Não serão pontuados certificados de conclusão de curso que não mencionem aprovação.
(05 pontos por curso).
8. Estágio extracurricular no Brasil:
Estágio supervisionado com no mínimo 01 mês de duração no Brasil com certificado registrado /
protocolado e assinado por médico orientador responsável e pela Instituição concedente.
9. Estágio no Exterior:
Estágio supervisionado com no mínimo 01 mês de duração no Exterior com certificado registrado /
protocolado e assinado por médico orientador e pela Instituição concedente.

TOTAL DA PONTUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1,5 pontos

1,0 pontos

0,5 pontos

1,5 pontos

2,0 pontos

1,5 pontos

1,0 pontos

0,5 pontos

0,5 pontos

10 pontos

LEIA-SE:

4.2. A pontuação máxima na Análise do Curriculum Vitae será de 10 (dez) pontos.
Quadro 2:
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO
ATIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS (2014 a 2018)
PONTUAÇÃO
MÁXIMA

CRITÉRIOS
1. MONITORIA OU LIGA
A pontuação será contabilizada por monitoria ou liga, sendo que cada semestre letivo de monitoria
ou liga corresponderá a 0,2 pontos, independentemente da disciplina.
AS DECLARAÇÕES (E/OU CERTIFICADOS) DE MONITORIA OU LIGA, DE CARÁTER OFICIAL,
DEVERÃO TER SUA DESCRIÇÃO EM TEMPO (MESES).
Só será considerada a monitoria com duração mínima de 4 meses.
2. Bolsa ou programa oficial de estudo, pesquisa ou extensão (PIBIC, PIVIC, PET, PROBEC,
PROVEC ou PROEXT) e de agências de fomento (FAPEG, CNPQ etc.)
Certificado ou declaração pelo orientador ou pesquisador principal ou documento oficial do órgão
financiador responsável.
0,5 pontos por pesquisa de iniciação científica com bolsa de estudo.
3. TRABALHOS CIENTÍFICOS – Apresentação em congressos médicos.
A pontuação é contada por trabalho científico.
●
Como autor: 0,5 ponto por trabalho.
●
Como co-autor: 0,25 pontos por trabalho.
4. PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS COM CORPO EDITORIAL.
●
Como autor: 1,0 pontos por publicação.
●
Como coautor: 0,5 pontos por publicação.
Anexar, a cada trabalho publicado, cópia da folha da revista que contenha o corpo editorial do
periódico.
5. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE /ATIVIDADES DE
EXTENSÃO
●
Congresso Internacionais e Nacionais de especialidades reconhecidas pela AMB: 0,3
pontos por evento.
●
Congresso Regionais/Jornada/Simpósios/ Extensão: 0,1 ponto por evento
6. TESTE DE PROGRESSO
Participação por ano: 0,5 pontos (poderão ser contabilizadas até três participações).
Para comprovação de participação, apresentar boletim de desempenho individual.
7. PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO EM CURSO DE SUPORTE AVANÇADO À VIDA
Para comprovação final em um dos seguintes cursos de nível avançado: ATLS, ACLS, PALS ou
PHTLS dentro do prazo de validade (realizados nos últimos 2 anos).
Os cursos terem sido ministrados por entidades reconhecidas internacionalmente.
Não serão pontuados certificados de conclusão de curso que não mencionem aprovação.
(0,5 pontos por curso).
8. Estágio extracurricular no Brasil:
Estágio supervisionado com no mínimo 01 mês de duração no Brasil com certificado registrado /
protocolado e assinado por médico orientador responsável e pela Instituição concedente.
9. Estágio no Exterior:
Estágio supervisionado com no mínimo 01 mês de duração no Exterior com certificado registrado /
protocolado e assinado por médico orientador e pela Instituição concedente.

TOTAL DA PONTUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA

1,5 pontos

1,0 pontos

0,5 pontos

1,5 pontos

2,0 pontos

1,5 pontos

1,0 pontos

0,5 pontos

0,5 pontos

10 pontos

Rio Verde, Estado de Goiás, 16 de janeiro de 2019.

Prof. Dr. Sebastião Lázaro
Reitor/ Universidade de Rio Verde

