
RESUMO ESTRUTURADO DE ANALISE CURRICULAR – PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR SUBSTITUTO ORL – 2020  

EDITAL Nº 614, 05 DE NOVEMBRO DE 2020 

Nome do candidato: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Formação (0 pt: pré-requisito) / Títulos Acadêmicos (máx.16 pontos) 

Ano formatura/Instituição, Doutorado/Ano - não pontua  
Residência em Otorrinolaringologia (ORL) de pelo menos 2 anos, reconhecida pelo MEC – 1pt  

Título de Especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABORL-CCF) – 1,5 pts  

Mestrado concluído - 1 pt  

Doutorado concluído – 5 pts  

Estágio acadêmico/pesquisa no exterior (mínimo 3 meses) - 1,5 pt/cada ano (máx. 6 pts)  

Outro curso de especialização/aperfeiçoamento em área de atuação CFM (mínimo 180 hs) - 1 pt  

Iniciação científica, monitoria, projeto de extensão na graduação (mínimo 1 ano) 1 pt/cada (máx. 3 pts)  

Experiência docente (máx. 26 pontos) 

Exp. docente formal em medicina Inst. Pública de Ensino Superior (IPES) - 5 pts/semestre (max. 15 pts)  

Exp. docente formal em outro curso superior (IPES) - 2,5 pts/ano (max. 5 pts)  

Exp. docente formal em medicina (não-IPES) - 4 pts/ano (max. 8 pts)  

Exp. docente-assistencial formal em ORL (mínimo 1 semestre letivo) - 2,5 pts/semestre (max. 5 pts)  

Exp. docente em pós-graduação strictu sensu (IPES) - 2,5 pts/ano (max. 5 pts)  

Exp. docente em pós-graduação strictu sensu (não-IPES) - 1,5 pt/ano (max. 3 pts)  

Preceptoria de residência/especialização credenciada (MEC ou ABORL-CCF) - 1 pt/ano (max. 3 pts)   

Orientação doutourado strictu sensu - 5 pts/conclusão, 2,5 pts/andamento (max. 5 pts)  

Co-orientação de doutorado strictu sensu - 4 pts/conclusão, 2 pts/andamento (max. 4 pts)  

Orientação mestrado strictu sensu - 3 pts/concluída, 1,5 pt/andamento (max. 3 pts)  

Co-orientação mestrado strictu sensu - 2 pts/concluída, 1pt/andamento (max. 2 pts)  

Orientação de Iniciação Científica formalizada (mínimo 1 ano) - 1 pt/aluno (max. 2 pts)  

Orientações diversas (Trabalho de Conclusão de Curso [TCC], tutoria e outras) - 1 pt cada (máx. 2 pts)  

Prod. científica, técnica, artística, cultural na área de Otorrinolaringologia ou áreas correlatas (máx. 30 pontos) 

Artigos científicos publicados ou aceitos (máx. 25 pts)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A1 - 4 pts /artigo (co-autor - 2 pts/artigo)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A2 - 2 pts /artigo (co-autor - 1 pt/artigo)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B1 - 1,8 pt /artigo (co-autor - 0,9 pt/artigo)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B2 - 1,6 pt /artigo (co-autor - 0,8 pt/artigo)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B3 a B5 - 1 pt/artigo (co-autor - 0,5/artigo) (máx. 12 pts)  

Livro, capitulo de livro e trabalhos em eventos (max. 10 pts)  

Autor de livro - 5 pts/livro - Primeiro autor ou autor sênior; 2,5 pts/livro – Co-autor  

Organização de livro - 3 pts/livro - Primeiro autor ou autor sênior; 1,5 pts/livro – Co-autor  

Autoria de capítulo de livro - 1 pt/capítulo - Primeiro autor ou autor sênior; 0,5 pts/livro – Co-autor (máx. 5 pts)  

Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento internacional – 1,5 pts/apres (max. 4,5 pts)  

Apresentação de poster em evento internacional - 1 pt/poster (max. 3 pts)  

Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento nacional – 0,5 pt/tema (max. 1,5 pts)  

Apresentação de poster em evento nacional - 0,25 pt/poster (max. 0,75 pts)  

Experiência profissional não-docente / Atividades acadêmicas/ administrativa/ pesquisa/extensão (máx. 26 pontos) 

Atividade ambulatorial em Otorrinolaringologia (máximo 2 anos) - 4 pts/ano  

Atividade hospitalar cirúrgica em otorrinolaringologia (máximo 2 anos) - 4 pts/ano  

Organização de eventos internacionais/nacionais (máximo 2) – 2 pts/cada  

Organização de eventos locais (máximo 2) – 1 pt/cada  

Atividades de pesquisa/extensão (max. 10 pts)  

Membro titular em banca (doutor - 4 pts, mestre - 1,5 pt, qualificação - 1 pt)  

Membro de Grupo Pesquisa CNPq - 1 pt  

Coordenador de serviço/Residência credenciada (mínimo 1 ano) - 2pt/cada ano (máx. 6 pts)   

Membro de corpo editorial de periódico - 1pt/cada (max. 2 pts)   

Revisor de periódico - 0,5 pt/cada (max. 2 pts)  

Distinções (máx. 2 pontos)  

Prêmios (trabalho premiado) - 1 pt/prêmio (max. 2 pts)  

TOTAL  

Assinatura do avaliador:  

 


