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Ficha de Avaliação Curricular 
Edital nº 05//2020  

Perfil 01 

Nº de Vagas: 01 
Formação Acadêmica:  

 Obrigatório: Graduação na área das Ciências Humanas e/ou Ciências da Saúde. 
 Desejável: Pós-graduação na área da saúde e/ou residência multidisciplinar em saúde 

 Experiência Profissional:  

 Obrigatório: Experiência mínima de dois  anos na área de formação  
 Desejável: Experiência profissional comprovada em políticas públicas de atendimento a gestantes e/ou primeira infância; experiência profissional comprovada em ações/projetos voltados à Atenção Primária em Saúde; experiência 

comprovada em processos de capacitação/formação de profissionais.   

 Outros: 
 Obrigatório: Disponibilidade para viagens; atuar presencialmente em Porto Alegre. 
 Desejável: Disponibilidade diária de tempo em horário comercial para atuar localmente na Secretaria Estadual da Saúde e atender as responsabilidades do contrato; trabalhar com ferramentas digitais, tais como software do pacote 

office e open office; videoconferências, mídias sociais, entre outros. 

Nº Candidato 

Quadro 01 Quadro 02  

1 

Apresentação 

de Currículo 
 

 

SIM/ NÃO 

2 

Graduação 

na área das 
Ciências 

Humanas 
e/ou 

Ciências 

da Saúde 

SIM/ 

NÃO 

        3 
Experiência 
mínima de 

dois anos na 

área de 
formação 

SIM/ NÃO 

Validação 

 

SIM/NÃO 

4 

Pós-graduação na 
área da saúde e/ou 

residência 
multidisciplinar 

em saúde 

 SIM=2 

   NÃO=0 

         5  
Experiência 

profissional 

comprovada em 
políticas pública 

de atendimento 

a gestantes e/ou 
primeira 

infância 

  SIM = 1,5 

  NÃO = 0 

  

       6 

Experiência 

profissional 
comprovada em 

ações/projetos 
voltados à 

Atenção 

Primária em 
Saúde  

  SIM = 1,5 

   NÃO = 0 

 

      7 

Experiência 

comprovada em 
processos de 

capacitação/formação 
de profissionais 

SIM = 1,0 

NÃO = 0 

Resultado 

da 1ª Etapa 

 

Classificado 

ou não 
classificado 

 

MÁXIMO  

6,0 

PONTOS 

Candidatos para 
as entrevistas 

        
 

 

 

 
  

        
 

     

 

      
  

        
 

 

 

 
  

Quadro 01 

Questões eliminatórias. Caso o candidato tenha uma resposta negativa, não passa para a segunda fase da avaliação curricular. 

Quadro 02 

Questão 4: pontuar conforme os seguintes pesos, considerando apenas a graduação mais alta: Doutorado = 2,0 pontos / Mestrado = 1,8 / Especialização/residência =1,6 / Aperfeiçoamento = 1,4 / outros cursos não pontuam. 
Questão 5 e 6: considerar 0,5 por ano de experiência, sendo que a contagem poderá atingir até 03 anos, totalizando 1,5 pontos máximos 
Questão 7: considerar valor total para sim, e 0 para não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A Pontuação será o resultado da análise dos critérios desejáveis ou preferenciais informados no Termo de Referência. Serão preenchidos na Ficha de Avaliação, indicando a pontuação obtida para cada um dos requisitos 
desejáveis/preferenciais listados, de acordo com critérios definidos na mesma tabela.  

Quando Edital solicitar documento comprobatório, pontuará "zero" aquele que deixar de apresentar cópia do referido documento. 

A pontuação máxima desta etapa corresponderá a 60% da pontuação total. 
A Ficha de avaliação dos candidatos deverá ser devidamente preenchida e assinada por, no mínimo, 03 (três) membros da comissão, sendo que 01(um) destes, obrigatoriamente servidor do Estado. Na própria ficha deverão estar indicados os 

candidatos que devem ser chamados para a entrevista. 
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Ficha de Avaliação Entrevista/ Questões Eliminatórias  

Edital nº 05/2020  

Perfil 01 

 

Graduação: Graduação na área das Ciências Humanas e/ou Ciências da Saúde                                                                                                                                                          Número de Vagas: 01 

Candidato 
Disponibilidade  para 

viagens 
Vínculo empregatício em 

órgãos públicos 

Disponibilidade diária de 

tempo em horário comercial 

para atuar localmente na 
Secretaria Estadual da Saúde 

e atender às 

responsabilidades do contrato  

Atuar presencialmente 
em Porto Alegre 

Assinatura 

 (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não  

 (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não (  ) Sim       (  ) Não  
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Ficha de Avaliação Entrevista/ Questões Eliminatórias  

Edital nº 05/2020  

Perfil 01 

 

Graduação: Graduação na área das Ciências Humanas e/ou Ciências da Saúde                                                                                                                                                                   Número de Vagas: 0                       

                                                                                   

Data Candidato 

Perguntas da entrevista1  

Pergunta 01 

Pontuação Máxima=1 

Pergunta 02 

Pontuação Máxima=1 

Pergunta 03 

Pontuação Máxima=1 

Pergunta 04 

Pontuação Máxima=1 

Totalização (máximo 04 pontos) 

 

 

      

 

 

      

 
Observações 

 Informar o nº do perfil ao qual o candidato está concorrendo e que se trata de um processo seletivo simplificado de acordo com as regras de Organismos Internacionais. 

 Os três candidatos selecionados para entrevista receberão por e-mail o resultado. 

 O não comparecimento de candidato para a entrevista o desclassifica automaticamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1  Cada pergunta tem o peso máximo de 1,0 ponto. Pontuar conforme a seguinte classificação: Regular = 0 a 0,4 pontos/Bom= 0,5 a 0,8 pontos/Excelente = 0,9 a 1,0 pontos. 
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Planilha com Resultados Preliminares  

Edital nº 05/2020  

 Perfil 01 

 

Graduação: Profissional com graduação na área de Ciências da Saúde                                                                                                                                                                Número de Vagas: 01                                                                                       

  

Nome candidato 
Documentos Comprobatórios  

Pontuação Máxima = 6,0 

Entrevista  

Pontuação Máxima = 4,0 

Pontuação Total 

Máximo = 10 
Classificação 

 
       

          

 
 
 

Avaliadores:       

Nome:  Cargo:   Assinatura:   

Nome:  Cargo:   Assinatura:   

Nome:  Cargo:   Assinatura:   

Nome:  Cargo:   Assinatura: 

  

 


