
 

ANEXO V 

BAREMAS DAS ETAPAS AVALIATIVAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

1) PERFIL DO BOLSISTA: APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO À GESTÃO DOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE 

 

● ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

FORMAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Curso em saúde ou educação com carga horária a partir de 40 

horas (1 ponto por curso) 
1 

 

Cursos de gestão em saúde, educação e/ou habilidades de 

comunicação com carga horária a partir de 40 horas (0,5 ponto por 

curso) 

1 

 

Graduação na área da Saúde, Biblioteca ou Administração (3,0 

pontos) 
3 

 

Especialização na área de Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou 

Educação ou Gestão (2,0 pontos por especialização) 
2 

 

Residência na área de saúde (3,0 pontos por residência) 3  

Sub-Total 10  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

   

Experiência na parte administrativa e pedagógica de Programas de 

Residência em Saúde (2,0 pontos por semestre) 
8  

Atuação como Supervisor, Técnico, Assessor Pedagógico ou 

coordenador de cursos (2,0 pontos por semestre) 
10  

Atuação como Tutor/Facilitador/Docente (1,0 ponto por semestre) 8  

Participação bem cursos EAD na área da saúde ou educação (1,0 

ponto por curso) 
4  

Atuação profissional na área de saúde pública 

(2,0 pontos por semestre) 
10  

Atuação como Secretário (a) Acadêmico / 

Tutor/Facilitador/Docente (1,0 ponto por semestre) 
4  

Sub-Total 44  

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Organização em Eventos Acadêmicos (0,5 ponto por evento) 2  

Participação em Centros ou Diretórios Acadêmicos (0,5 ponto por 

ano letivo) 
1 

 

Participação em Projeto de Pesquisa  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Participação em Projeto de Extensão  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Monitoria  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Produção bibliográfica – artigo científico 4  



 

(1,0 ponto por artigo publicado em revista indexada) 

Produção bibliográfica – capítulo de livros com ISBN  

(0,5 ponto capítulo de livro publicado) 
2 

 

Produção bibliográfica – autoria/organização de livros com ISBN 

(1,0 ponto por obra) 
2 

 

Apresentação de trabalho em eventos acadêmicos 

(0,5ponto por trabalho apresentado) 
3 

 

Sub-Total 20 
 

 

Somatório da Pontuação 74  

 

● ENTREVISTAS 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Coerência entre currículo, carta de intenção e entrevista 10  

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde 10  

Ciência da função do Apoio Técnico Pedagógico dos Programas 

de Residência em Saúde 
10 

 

Disponibilidade para contribuir com o projeto e para aprender 10  

Conhecimento e Habilidades com informática, desenvoltura e 

capacidade comunicativa 
10 

 

Somatório da pontuação 50  

 

                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2) PERFIL DO BOLSISTA: APOIO TÉCNICO - BIBLIOTECÁRIO  

● ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

FORMAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Curso em saúde ou educação com carga horária a partir de 40 

horas (1 ponto por curso) 
1 

 

Cursos de gestão em saúde, educação e/ou habilidades de 

comunicação com carga horária a partir de 40 horas (0,5 ponto por 

curso) 

1 

 

Graduação em biblioteconomia (3,0 pontos) 3  

Especialização na área de Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou 

Educação ou Gestão (2,0 pontos por especialização) 
2 

 

Mestrado na área  (3,0 pontos) 3  

Sub-Total 10  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

   



 

Experiência na parte administrativa e pedagógica de em  cursos 

(2,0 pontos por semestre) 
8  

Atuação como bibliotecário (2,0 pontos por semestre) 10  

Atuação como Tutor/Facilitador/Docente (1,0 ponto por semestre) 8  

Participação bem cursos EAD na área (1,0 ponto por curso) 4  

Atuação profissional na área de saúde pública 

(2,0 pontos por semestre) 
10  

Atuação como apoio pedagógico ou técnico em bibliotecas (1,0 

ponto por semestre) 
4  

Sub-Total 44  

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Organização em Eventos Acadêmicos (0,5 ponto por evento) 2  

Participação em Centros ou Diretórios Acadêmicos (0,5 ponto por 

ano letivo) 
1 

 

Participação em Projeto de Pesquisa  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Participação em Projeto de Extensão  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Monitoria  

(0,5 ponto por semestre) 
2 

 

Produção bibliográfica – artigo científico 

(1,0 ponto por artigo publicado em revista indexada) 
4 

 

Produção bibliográfica – capítulo de livros com ISBN  

(0,5 ponto capítulo de livro publicado) 
2 

 

Produção bibliográfica – autoria/organização de livros com ISBN 

(1,0 ponto por obra) 
2 

 

Apresentação de trabalho em eventos acadêmicos 

(0,5ponto por trabalho apresentado) 
3 

 

Sub-Total 20 
 

 

Somatório da Pontuação 74  

 

● CARTA DE INTENÇÃO 

 

A carta de intenção constitui-se em um texto pessoal que identifica o/a candidato/a, sua 

formação, conhecimentos e experiências relacionados com a função pretendida, apresentando suas 

expectativas e sua intenção em relação à função. 

A Análise da carta de intenção é classificatória e eliminatória terá pontuação de 0 a 50 (zero 

a cinquenta) pontos. A avaliação será conforme os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Argumentação e coerência na escrita 10  

Trajetórias profissional , conhecimento e experiência no SUS; 

motivação, disponibilidade para o projeto 
20 

 

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde  20  

  Somatório da pontuação 50  

 



 

● ENTREVISTAS 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Coerência entre currículo, carta de intenção e entrevista 10  

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde 10  

Ciência da função do Apoio Técnico Pedagógico dos Programas 

de Residência em Saúde 
10 

 

Disponibilidade para contribuir com o projeto e para aprender 10  

Conhecimento e Habilidades com informática, desenvoltura e 

capacidade comunicativa 
10 

 

Somatório da pontuação 50  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) PERFIL DO BOLSISTA: APOIO INSTITUCIONAL DA GESTÃO 

 

● ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

FORMAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Graduação na área da Saúde 4  

Curso de curta duração: Gestão em Saúde Pública/Coletiva, 

Controle Social; a partir de 30 horas(0,5 ponto por curso) 
3 

 

Curso de Qualificação em Gestão do SUS da Paraíba (Fiocruz/PE) 

(3 pontos) 
3 

 

Especialização na área de Saúde Pública/Coletiva ou área afins(2,0 

pontos por especialização) 
4 

 

Residência na área de Saúde Pública/Coletiva (3,0 pontos por 

residência) 
3 

 

Mestrado na área de Saúde Pública/Coletiva, educação e/ou 

ciências sociais (4,0 pontos por mestrado) 
4 

 

Doutorado na área de Saúde Pública/Coletiva, educação e/ou 

ciências sociais (5,0 pontos por doutorado) 
5 

 

Sub-Total 26  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Atuação como Apoiador Institucional da SES/PB  (2,5 pontos por 

semestre) 
10 

 

Atividade docente em cursos na área de saúde (1 ponto por 

período letivo) 
10 

 

Atuação profissional na área da Saúde Pública/Coletiva  

(2,0 pontos por semestre) 
10 

 

Sub-Total 30  

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 



 

Participação em Projeto de pesquisa com temáticas de saúde 

coletiva/pública, ciências sociais e Educação (0,5 ponto por 

semestre) 

2 

 

Participação em Projeto de Extensão com temáticas de saúde 

coletiva/pública, ciências sociais e Educação  (0,5 ponto por 

semestre) 

2 

 

Monitoria com temáticas de saúde coletiva/pública, ciências 

sociais e Educação (0,5 ponto por semestre) 
1 

 

Produção Acadêmica com temáticas de saúde coletiva/pública, 

ciências sociais e Educação– artigo científico publicado em revista 

indexada (1,0 ponto por artigo publicado em revista) 

3 

 

Produção bibliográfica com temáticas de saúde coletiva/pública, 

ciências sociais e Educação– capítulo de livros (0,5 ponto capítulo 

de livro publicado) 

2 

 

Produção bibliográfica com temáticas de saúde coletiva/pública, 

ciências sociais e Educação autoria/organização de livros(1,0 

ponto por obra) 

2 

 

Apresentação de trabalho com temáticas de saúde coletiva/pública 

ciências sociais e Educação em eventos acadêmicos como autor 

principal (1 ponto por trabalho apresentado) 

3 

 

Apresentação de trabalho com temáticas de saúde coletiva/pública, 

ciências sociais e Educação em eventos acadêmicos, como autor 

secundário (0,5 ponto por trabalho apresentado) 

1 

 

Sub-Total 16  

Somatório da Pontuação 72  

 

● CARTA DE INTENÇÃO 

 

A carta de intenção constitui-se em um texto pessoal que identifica o/a candidato/a, sua 

formação, conhecimentos e experiências relacionados com a função pretendida, apresentando suas 

expectativas e sua intenção em relação à função. 

A Análise da carta de intenção é classificatória e eliminatória terá pontuação de 0 a 50 (zero 

a cinquenta) pontos. A avaliação será conforme os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Argumentação e coerência na escrita 10  

Trajetórias profissional no SUS; motivação, disponibilidade para 

o projeto 
20 

 

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde  20  

  Somatório da pontuação 50  

 

● ENTREVISTAS 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Relevância da trajetória profissional no SUS  10  

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde 10  

Ciência da função Apoio Institucional no SUS 10  



 

Disponibilidade  e motivação para contribuir com o projeto 10  

Conhecimento e Habilidades com informática, desenvoltura e 

capacidade comunicativa 
10 

 

Somatório da pontuação 50  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

 

 

 

4) PERFIL DO BOLSISTA: SUPERVISOR  DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

 

● ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

 

FORMAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃ

O OBTIDA 

Curso na área da Saúde com carga horária maior que 40 horas (0,5 

ponto por curso). 
1 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Metodologias de Ensino-

aprendizagem (1,0 ponto por curso) 
4 

 

Especialização em Educação ou áreas afins (2,0 pontos por 

especialização) 
4 

 

Especialização na área de Saúde, Saúde Pública ou Saúde Coletiva 

(2 pontos por especialização) 
4 

 

Mestrado na área de saúde, saúde pública/saúde coletiva, educação 

e/ou ciências sociais (3 pontos por mestrado) 
3 

 

Doutorado na área de saúde, saúde pública/coletiva, educação e/ou 

ciências sociais (4,0 pontos por doutorado) 
4 

 

Sub-Total 20  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃ

O OBTIDA 

Atuação como Tutor / Preceptor / Facilitador / Docente em 

Instituições de Ensino Superior (2,0 pontos por semestre) 
12 

 

Atuação em Gestão Acadêmica (2,0 pontos por semestre) 12  

Atuação profissional no SUS (1,0 ponto por semestre) 10  

Atuação como membro de Núcleo Docente Estruturante de 

Instituições de Ensino Superior (1,0 ponto por semestre) 
6 

 



 

Atuação como supervisor de formação na área da saúde da ESP-PB 

(2,0 pontos por semestre) 
4 

 

Atuação como docente na perspectiva das metodologias ativas de 

aprendizagem (1,0 ponto por semestre) 

 

2 

 

Sub-Total 40  

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃ

O 

OBTIDA 

Participação em projetos de pesquisa (1,0 ponto por semestre) 3  

Produção bibliográfica – artigo científico (1,0 ponto por artigo 

publicado em revista indexada) 
3 

 

Produção bibliográfica – capítulo de livros (0,5 ponto capítulo de 

livro publicado) 
2 

 

Produção bibliográfica – autoria/organização de livros 

(1,0 pontoporobra) 
2 

 

Apresentação de trabalho em eventos acadêmicos (0,5 por trabalho 

apresentado) 
2 

 

Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (1,0 ponto por 

trabalho orientado) 
5 

 

Participação como membro avaliador de banca de conclusão de 

curso (0,5 ponto por trabalho avaliado) 
3 

 

Sub-Total 20  

Somatório da Pontuação 80  

 

 

 

● CARTA DE INTENÇÃO 

 

A carta de intenção constitui-se em um texto pessoal que identifica o/a candidato/a, sua 

formação, conhecimentos e experiências relacionados com a função pretendida, apresentando suas 

expectativas e sua intenção em relação à função. 

A Análise da carta de intenção é classificatória e eliminatória terá pontuação de 0 a 50 (zero 

a cinquenta) pontos. A avaliação será conforme os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Argumentação e coerência na escrita 10  



 

Trajetórias profissional no SUS; motivação, disponibilidade para 

o projeto 
20 

 

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde  20  

  Somatório da pontuação 50  

 

● ENTREVISTAS 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Relevância da trajetória profissional no SUS  10  

Concepções sobre Saúde Pública e Educação na Saúde 10  

Ciência da função Supervisor de Formação em Saúde  no SUS 10  

Disponibilidade  e motivação para contribuir com o projeto 10  

Conhecimento e Habilidades com informática, desenvoltura e 

capacidade comunicativa 
10 

 

Somatório da pontuação 50  

 

 

 


