FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS –
FCECON
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU/FCECON
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA

CRITÉRIOS DA PROVA DE TÍTULO E ANÁLISE CURRICULAR

ATIVIDADE

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO
INDIVIDUAL

PONTUAÇÃO
MÁXIMA DA
ATIVIDADE

3,0 pontos a
cada 60 horas

9,0

Estágio extracurricular
durante a graduação

Declaração ou contrato em papel
timbrado contendo nome do
candidato, descrição da atividade
realizada, carga horária,
identificação e assinatura da
instituição.

Certificado de curso
ou proficiência de
língua estrangeira
(Inglês ou Espanhol)

Certificado ou declaração em papel
timbrado de conclusão de curso
contendo o nome do candidato, o
idioma e a carga horária mínima de
180 horas realizadas ou Teste de
Proficiência dos idiomas exigidos.

2,0 pontos

2,0

Iniciação
Científica

Declaração ou certificado de
participação em projeto de
pesquisa de iniciação científica
com duração mínima de 6 meses
ou 1 semestre podendo ser de
caráter institucional, do CNPq ou
de Fundações Estaduais de
Fomento à Pesquisa. A declaração
deve conter nome do candidato,
período em que se dedicou ao
projeto, nome do projeto e
assinatura da instituição emitente.

2,0 pontos a
cada 6 meses
ou 1 semestre

6,0

Monitoria acadêmica

Declaração ou certificação de
atuação da instituição a qual
desenvolveu a monitoria constando
o nome do candidato, nome da
disciplina que atuou e carga horária
que deve ser de no mínimo de 6
meses ou 1 semestre.

2,0 pontos a
cada 6 meses
ou 1 semestre

4,0

Projetos de extensão

Declaração ou certificação da
instituição a qual participou do
projeto de extensão, constando o
nome do candidato, nome do
projeto e carga horária que deve

2,0 pontos a
cada 6 meses
ou 1 semestre

4,0
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ser de no mínimo 6 meses ou 1
semestre.

Apresentação
de Trabalhos em
Eventos Científicos

Declaração ou certificado de
participação em eventos científicos
com apresentação de trabalho oral
ou em forma de pôster informando
autoria ou coautoria de temática da
área da saúde.

1,0 ponto por
trabalho

4,0

Publicação em formato
de artigo científico
completo em
periódicos científicos

Artigo científico em sua integra,
conforme publicado na revista.

2,0 pontos por
artigo

4,0

Participação em
evento científico

Declaração ou certificado de
participação em eventos científicos
de temática da área da saúde.

0,5 por evento

3,0

Curso de
aperfeiçoamento na
área da saúde

Certificado ou declaração em papel
timbrado de conclusão de curso
contendo nome do candidato,
nome do curso e a carga horária
mínima de 180 horas.

2,0 por curso

4,0

TOTAL

40,0 PONTOS

Importante: Os documentos comprobatórios devem ser digitalizados e enviados
através do e-mail coremu@fcecon.am.gov.br, e Curriculum Vitae atualizado,
devidamente cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
exclusivamente no período previsto no cronograma do Edital 001/2020, referente
à Segunda Fase Processo Seletivo do Programa de Residência em Enfermagem
Oncológica da FCECON, ingresso 2021.1.
O candidato que não enviar os documentos digitalizados referentes à Segunda
Fase, terá pontuação considerada ZERO na prova de títulos e análise curricular.
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