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Crônicos - Projetos estratégicos

1

 Obrigatório  

Apresentação 

de Currículo  

SIM/ NÃO

2

Graduação na 

área  da Saúde, 

Saúde Coletiva 

ou Saúde 

Pública

  SIM/ NÃO

3

Experiência de trabalho comprovada 

de, no mínimo, 03 (três) anos na 

área de prevenção junto às políticas 

de IST/HIV/Aids com populações-

chave e prioritárias na prevenção 

combinada do HIV; e/ou experiência 

na área de educação em saúde; e/ou 

experiência na área de 

planejamento e monitoramento de 

programas e projeto de saúde

SIM/NÃO

Validação  

Sim/Não

4  

Pós-graduação 

comprovada em 

Saúde Coletiva e/ou 

Avaliação em Saúde 

e/ou Gestão em 

Saúde e/u Políticas 

Públicas

  SIM= (máx) 1,5

5

Experiência 

comprovada de no 

mínimo 2 (dois) anos 

na área de saúde, 

gestão pública, 

coletiva

 SIM= (máx) 1,5

6 

Experiência 

comprovada de no 

mínimo 2 (dois) anos 

em atividades de 

intervenção junto a 

populações jovens

                 

SIM= (máx) 1,5

7

Experiência 

comprovada de no 

mínimo 2 (dois) de 

gestão em saúde e 

atividades de 

avaliação e 

monitoramento de 

programas de 

IST/HIV/Aids

SIM= (máx) 1,5

Resultado da 1ª 

Etapa 

Classificado/ 

Não Classificado 

Máximo 6 

pontos

Indicar quais 

candidatos 

devem ser 

chamados 

para a 

entrevista.

1

2

3

4

5

Nome dos avaliadores:

Nome: Cargo: Ass:

QUADRO 01 QUADRO 2

Tabela de Pontuação - Peso dos documentos 

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 = 1,5 pontos / Mestrado  = 1,0 pontos/ Pós-graduação e/ou Residência = 0,5 / outros cursos não pontuam. 

Questões 5, 6 e 7: considerar 0,5 por ano de experiência após 2 anos. A pontuação poderá atingir no máximo 1,5 pontos.                                                                                                                                                                                            

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / SECRETARIA DA SAÚDE

Organismo Internacional - OPAS/OMS

EDITAL Nº 05/2022

Formação Acadêmica Comprovada:

Obrigatório: Graduação comprovada de nível superior na área da Saúde, Saúde Coletiva ou Saúde Pública.

Desejável: Pós-graduação comprovada em Saúde Coletiva e/ou Avaliação em Saúde e/ou Gestão em Saúde e/u Políticas Públicas.

Experiência Profissional Comprovada:

Obrigatório: Experiência de trabalho comprovada de, no mínimo, 03 (três) anos na área de prevenção junto às políticas de IST/HIV/Aids com populações-chave e prioritárias na prevenção combinada do HIV; e/ou 

experiência na área de educação em saúde; e/ou experiência na área de planejamento e monitoramento de programas e projeto de saúde.

Desejável: Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos na área de saúde, gestão pública, coletiva;

                  Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em atividades de intervenção junto a populações jovens;

                  Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) de gestão em saúde e atividades de avaliação e monitoramento de programas de IST/HIV/Aids.

Nº. de vagas: Uma (01) vaga

Candidatos


