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1                                        

Apresentação 

de Currículo                                                                                                                     

Obrigatório                                                                                       

SIM/ NÃO 

2                     

Graduação na 

área da Saúde                                                                  

Obrigatório                                                       

SIM/ NÃO

3                      

Experiência 

mínima de 

dois anos na 

área de 

formação                                               

Obrigatório                                                       

SIM/ NÃO

Validação                     

Sim/Não

4                                                                     

Pós- graduação na 

área da saúde e/ou 

residência 

multidisciplinar em 

saúde                                                                                                  
SIM = ( máx) 1,0          

 NÃO = 0,00

5

Experiência 

comprovada em 

projetos de pesquisa 

em políticas públicas 

SIM = (máx) 1,0            

NÃO = 0,00

6 

Experiência 

comprovada em 

gestão de políticas 

públicas de saúde.

SIM = ( máx) 2,0            

NÃO = 0,00

7                              

Experiência 

comprovada de 

atuação em 

projetos/politicas de 

saúde  relacionadas 

ao atendimento à 

criança e à mulher.       

SIM = (máx) 2,0           

NÃO = 0,00

Resultado da 

1ª Etapa                              
Classificado/ 

Não 

Classificado 

Máximo 6 

pontos

Indicar 

quais 

candidatos 

devem ser 

chamados 

para a 

entrevista.

1                      

2       

3

4

5

Tabela de Pontuação - Peso dos documentos comprobatórios

Nome do avaliador:

Nome: Cargo: Ass:

Quadro 01

Questões eliminatórias. Caso o candidato tenha um 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 = 1,0 pontos / Mestrado e/ou Residência = 0,5 / Especialização = 0,25 – outros cursos não 

pontuam.                                    

Questão 5, 6 e 7 : considerar 0,5 por ano de experiência, sendo que a contagem poderá atingir até os pontos máximos, conforme os itens acima.                                                                                                                                       

Formação Acadêmica:

Obrigatório: Graduação na área de Ciências da Saúde.

Desejável: Pós- graduação na área da saúde e/ou residência multidisciplinar em saúde.

Experiência Profissional:

Obrigatório: Experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos de atuação na área de formação.

Desejável: Experiência comprovada em projetos de pesquisa em políticas públicas. Experiência comprovada em gestão de políticas públicas de saúde. Experiência comprovada de atuação em projetos/politicas de saúde  relacionadas 

ao atendimento à criança e à mulher.

Nº. de vagas: Uma (01) vaga

Candidatos

QUADRO 01 QUADRO 2


