
 

 

 

 

ANEXO V 

BAREMAS DAS ETAPAS AVALIATIVAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

CLASSIFICAÇÃO DA BOLSA: COORDENAÇÃO DOS APOIADORES INSTITUCIONAIS 

DA GESTÃO 

 

● ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

FORMAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

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

Controle Social; a partir de 30 horas (0,5 ponto por curso) 
4 

 

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 20  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Coordenação do Apoio Institucional no estado da Paraíba 

(5,0 pontos por semestre) 
10 

 

Atividade docente em cursos em nível universitário (0,5 

ponto por período letivo) 
2 

 

Atuação como Tutor/Preceptor/Facilitador em cursos da 

saúde (2,0 pontos por semestre) 
10 

 

Atuação profissional na área da saúde Coletiva/Pública 

(2,0 pontos por semestre) 
8 

 

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 Educaçãoem 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 66  

 

● 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 da Coordenação e do Apoio Institucional no 

SUS 
10 

 

Disponibilidadee motivação para contribuir com o projeto 10  

Conhecimento e Habilidades com informática, desenvoltura e 

capacidade comunicativa 
10 

 

Somatório da pontuação 50  

 


