
ANEXO II 
FORMULÁRIO COM PONTUAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)  

EDITAL 57/2019 – CEMV 
Nomedo(a)Candidato(a):  

 

Quadro I – Pontuação do(a) Candidato(a) 
Item Critério Pontuação Pontuação 

Máxima 
Quant. Pont. 

Obtida 
1 CRE *  100 -  

a Doutorado**, *** 40 por doutorado 80   

b Mestrado** 30 por mestrado 60   

c Especialização**, *** 20 por 
especialização

40   

d Residência**, *** 20 por residencia 40   

e Graduação em áreas afins (Saúde e agropecuária)*** 10 por graduação 20   

f Curso técnico*** 5 por curso 10   

2 Produção científica e tecnológica na área****    

 Autoria de livro na área catalogado com ISBN 20 por livro 40   

 Autoria de capítulo de livro na área catalogado com ISBN 10 por capítulo 20   

 Trabalho completo publicado em periódico Qualis “A1” e “A2” 10 por trabalho 60   

 Trabalho completo publicado em periódico Qualis “B1” e “B2” 7 por trabalho 40   

 Trabalho completo publicado em periódico Qualis “B3” e “B4” 5 por trabalho 28   

 Trabalho completo publicado em periódico Qualis “B5” e “C” 3 por trabalho 12   

 Resumo expandido publicado em evento Internacional 4 por trabalho 28   

 Resumo expandido publicado em evento Nacional 3 por trabalho 24   

 Resumo expandido publicado em evento Regional e Local 2 por trabalho 16   

 Resumo publicado em evento Internacional 2 por trabalho 20   

 Resumo publicado em evento Nacional 1 por trabalho 16   

 Resumo publicado em evento Regional e local  0,5 por trabalho 12   

 Trabalho premiado em Evento Científico 3 por trabalho 6   

 Patente depositada 10 por patente 20   

3 Participação como discente em projeto de iniciação científica, 
projeto de extensão  

5 pontospor 
semestre 

40 
  

4 Monitoria em curso de Medicina Veterinária 5 pontos por 
semestre 

40 
  

5 Experiência profissional/acadêmica na área**** 10 por ano 40   

6 Participação em cursos/ simpósios/ congressos na área  0,5 p/ cada 16 horas 15   

7 Organização de Eventos 0,5 por evento 2   

8 Estágio curricular (Estágio Final Supervisionado)***** 5 pontos 5   

9 Estágio extracurricular na área***** 0,05 por hora 50   

 TOTAL  

 
.  

*InformarovalordoCREnoformatode0a100,comduascasasdecimais.CasoohistóricoescolarnãoapresentarCRE, este item 

será calculado pela média simples das notas das disciplinascursadas. 

**Os títulos referentes às letras “a”, “b”, “c” e “d”não são cumulativos, sendo considerado apenas o título que garantir maior 

pontuação para o candidato 

*** Serão consideradas áreas afins saúde e agrárias, exceto a Medicina Veterinária que é a área objeto da especialização. 

Cabe à Comissão de Seleção a avaliação da produção científica e tecnológica, que deve estar relacionada com a área de 

Medicina Veterinária. 

****Os títulos serão válidos mediante comprovação por meio de carteira de trabalho, certidão de tempo de serviço, 

contrato de trabalho ou certidão de prestação de serviços. 

***** a pontuação será concedida se o estágio for na linha de atuação desejada no CEMV. 


