
FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
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EDITAL Nº 05/2021 PERFIL 01/2021 - CRÔNICOS

1                                        
Apresentação 

de Currículo                                                                                                                     

Obrigatório                                                                                       

SIM/ NÃO 

2                     
Graduação na 

área da 
Saúde                                                                  

Obrigatório                                                       
SIM/ NÃO

3                      
Experiência 

mínima de dois 

anos  de 

atuação em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas, 

principalmente 

no âmbito do 

SUS                                               

Obrigatório                                                       

SIM/ NÃO

Validação                     
Sim/Não

4   

Pós- graduação na 

área da Saúde 

Coletiva e/ou 

Epidemiologia e/ou 

Gestão em Saúde 

e/ou Estatística 

e/ou Políticas 

Públicas.                                                                                                                                                                   

SIM = ( máx)1,0         
 NÃO = 0,00

5

 Experiência 

comprovada com o 

sistema de saúde 

local, regional e/ou 

estadual, 

conhecendo o 

funcionamento das 

Redes de Atenção à 

Saúde

SIM = (máx)  2,0          
NÃO = 0,00

6 

 Experiência 

comprovada no 

âmbito da educação 

em saúde, 

principalmente 

direcionada a 

trabalhadores de 

saúde

SIM = ( máx) 1,0            
NÃO = 0,00

7   

Experiência 

comprovada com 

análise de 

indicadores de saúde, 

manejo de banco de 

dados e análise de 

dados                                 

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

6

7

8

9 _ _

Tabela de Pontuação - Peso dos documentos comprobatórios
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 ponto / Mestrado = 0,5 / Especialização e/ou Residência= 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 e/ou Ciências Humanas e/ou Ciências Sociais

Desejável: Pós- graduação na área da Saúde Coletiva e/ou Epidemiologia e/ou Gestão em Saúde e/ou Estatística e/ou Políticas Públicas.

Experiência Profissional:

Obrigatório: Experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos de atuação em Gestão de Políticas Públicas, principalmente no âmbito do SUS.

Desejável: Experiência comprovada com o sistema de saúde local, regional e/ou estadual, conhecendo o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde; Experiência comprovada no âmbito da educação em saúde, principalmente 

direcionada a trabalhadores de saúde; Experiência comprovada com análise de indicadores de saúde, manejo de banco de dados e análise de dados.

Outros: Obrigatório -  Disponibilidade para viajar;  Disponibilidade de tempo em horário comercial para atuar presencialmente em Porto Alegre;  Conhecimento do Pacote Office (em especial, Word, Power Point e Excel), facilidade 

na utilização de softwares/aplicativos de compartilhamento de dados, de recursos multimídia, internet, construção de gráficos e tabelas.

Candidatos

QUADRO 01 QUADRO 2



Nome do avaliador:

Nome: Cargo: Ass:


