
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM E 
PERÍODO LETIVO DE 2021 

 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 12  

 

A Comissão de Residência Multiprofissional  (COREMU) das Faculdades Pequeno 
Príncipe , no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os candidatos do 
processo seletivo para o preenchimento das vagas para o processo seletivo onde 
estão abertas as inscrições para o Programa de Residência Profissional – 
Enfermagem a retificação do EDITAL nº 12 publicado em 27/10/2020. Referente ao 
ANEXO 3. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO – 3 

 

FICHA PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 
 

Análise do Currículo Lattes: pontuação máxima 80 pontos. 
 

 Serão considerados os seguintes quesitos e respectivos 
documentos/atividades atribuídas às pontuações 
correspondentes. 

 Nenhuma atividade poderá ser pontuada mais de uma vez. 
 Os candidatos são responsáveis pela veracidade e 

autenticidade dos documentos comprobatórios, e na 
eventual identificação da fraude, o candidato será eliminado 
da seleção, sem prejuízo e outras cominações legais. 

 Os documentos comprobatórios devem estar 
separados, organizados e encadernados conforme a 
tabela abaixo. 

 

 Documentos que não pontuam não devem fazer parte 

dos documentos comprobatórios. 

O candidato deve trazer a Ficha Para Pontuação do 
Currículo com a coluna Avaliação do Candidato 
devidamente preenchida. 

Candidato:    

 Avaliadores:   

ITEM AVALIADO  

VALOR 

POSSÍVEL 

AVALIAÇÃO 

DO 

CANDIDATO 

AVALIAÇÃO 

DA 

BANCA 

VALOR 

FINAL 



1. Participação em Congressos 
nacionais e internacionais 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

5,0 
   

2. Participação em eventos 
(seminários, semanas 
acadêmicas, simpósios, mostras, 
workshops, mesa redonda, 
conferências, e encontros) 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

 
 

5,0 

   

3. Participação em cursos na área 
pretendida, com mais de 10 
horas de duração 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

 

6,0 
   

4. Participação em cursos de outras 
áreas, com mais de 10 horas de 
duração. Exceto língua 
estrangeira. 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

 
4,0 

   

5. Preleção de Palestras 
(Máximo de 2 (dois) – 1,75 
cada) 

3,5    

6. Estágio Extracurricular na área 
pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 2,0 cada) 

6,0    

7. Estágio Extracurricular fora da 
área pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 2,0 cada) 

2,0    

8.  Monitoria de disciplina concluída 
(Máximo de 2(dois) – 2,0 cada) 

4,0    

9. Participação em Programas de 
Iniciação Científica Concluído 

(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

10. Participação em Projetos de 
Extensão ou Ligas Acadêmicas 

(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

11. Participação em Programa de 
Educação pelo Trabalho para a 
Saúde - PET-Saúde 

(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

12. Especialização 
(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

13. Mestrado 
(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

14.Organização de Eventos 
(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

15. Artigo completo publicado em 
periódico científico indexado. 

(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

16. Artigo completo ou Resumo 
expandido em anais de eventos 
(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

17. Resumo simples em anais de 
eventos 

(Máximo de 2 (dois) – 2,0) 

4,0    



18. Apresentação de Trabalho em 
eventos na área pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

6,0    

19. Apresentação de Trabalho em 
eventos fora da área pretendida 
(Máximo de 2 (dois) – 2,0) 

2,0    

20.Suficiência em Língua Estrangeira 
(Máximo de 1(um) – 0,5) 

0,5    

Total 80    

LEIA-SE: 

 

ANEXO – 3 
 

FICHA PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 
Análise do Currículo Lattes: pontuação máxima 80 pontos. 
 

 Serão considerados os seguintes quesitos e respectivos documentos/atividades 
atribuídas às pontuações correspondentes. 

 Nenhuma atividade poderá ser pontuada mais de uma vez. 

 Os candidatos são responsáveis pela veracidade e autenticidade dos documentos 
comprobatórios, e na eventual identificação da fraude, o candidato será eliminado da 
seleção, sem prejuízo e outras cominações legais. 

 Os documentos comprobatórios devem estar separados, organizados e 
encadernados conforme a tabela abaixo. 

 Documentos que não pontuam não devem fazer parte dos documentos 

comprobatórios. 

O candidato deve trazer a Ficha Para Pontuação do Currículo com a coluna 
Avaliação do Candidato devidamente preenchida. 

ITEM AVALIADO  
VALOR 

POSSÍVEL 

AVALIAÇÃO 

DO 

CANDIDATO 

AVALIAÇÃO 

DA 

BANCA 

VALOR 

FINAL 

1. Participação em Congressos 
nacionais e internacionais 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

5,0 
   

2. Participação em eventos 
(seminários, semanas 
acadêmicas, simpósios, mostras, 
workshops, mesa redonda, 
conferências, e encontros) 

(Máximo de 2 (dois) – 2,5 cada) 

 

 
5,0 

   

3. Participação em cursos na área 
pretendida, com mais de 10 
horas de duração 

(Máximo de 2 (dois) – 3,0 cada) 

 
6,0 

   



Área Pretendida é a Área de Pediatria 

 

Comissão do Proceso Seletivo 

4. Participação em cursos de outras 
áreas, com mais de 10 horas de 
duração. Exceto língua 
estrangeira. 

(Máximo de 2 (dois) – 2,0 cada) 

 
4,0 

   

5. Preleção de Palestras 
(Máximo de 2 (dois) – 1,75 cada) 

3,5    

6. Estágio Extracurricular na área 
pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 3,0 cada) 

6,0    

7. Estágio Extracurricular fora da 
área pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 1,0 cada) 

2,0    

8.  Monitoria de disciplina concluída 
(Máximo de 2(dois) – 2,0 cada) 

4,0    

9. Participação em Programas de 
Iniciação Científica Concluído 

(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

10. Participação em Projetos de 
Extensão ou Ligas Acadêmicas 

(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

11. Participação em Programa de 
Educação pelo Trabalho para a 
Saúde - PET-Saúde 

(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

12. Especialização 
(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

13. Mestrado 
(Máximo de 1(um) – 4,0) 

4,0    

14.Organização de Eventos 
(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

15. Artigo completo publicado em 
periódico científico indexado. 

(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

16. Artigo completo ou Resumo 
expandido em anais de eventos 
(Máximo de 2(dois) – 2,0) 

4,0    

17. Resumo simples em anais de 
eventos 

(Máximo de 2 (dois) – 2,0) 

4,0    

18. Apresentação de Trabalho em 
eventos na área pretendida 

(Máximo de 2(dois) – 3,0) 

6,0    

19. Apresentação de Trabalho em 
eventos fora da área pretendida 
(Máximo de 2 (dois) – 1,0) 

2,0    

20.Suficiência ou Proficiência  em 
Língua Estrangeira 
(Máximo de 1(um) – 0,5) 

0,5    

Total 80    


