
      

 

ANEXO III 

 

Critérios de análise de títulos, curricular e pontuação. 

 

 

Código Vaga 01 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Ginecologista com Certificado 

de especialização em Ginecologia com Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de 
especialização em 

Ginecologia 

3 3 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão, congressos. 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 12 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual concorre 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional : 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 
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Código Vaga 02 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Pediatra com Certificado de 

especialização em Pediatria com Registro no Conselho de Classe.  

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de 

especialização em 

Pediatria 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 
concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Código Vaga 03 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Generalista 40h/s com 

Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Vaga 04 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Generalista 20h/s com 
Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 
pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 
extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 
concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Código Vaga 05 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Psiquiatra com Registro no 

Conselho de Classe e certificado de especialização em Psiquiatria. 
 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 
pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 
extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 
concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos: 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Vaga 06 

Pré-Requisitos de Formação: Terapeuta Ocupacional com Registro 
no Conselho de Classe e certificado. 

 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos: 28 pontos 

 


