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Areas de Conhecimento do Concurso:

BAREMA
PONTUAI;AO

1. TITULOS UNIVERSIT ARIOS - MESTRADO 10*
MESTRADO em SAUDE COLETIVA/Saude Publica 10
MESTRADO area de Saude ou area afim** 8

2. TITULOS UNIVERSIT ARIOS·POS·GRADUACAO 20*
Doutorado em Saude Coletiva/Saude Publica 20
Doutorado na area de Saude ou area afim**. 15
Doutorado em outra area 5

3. ATIVIDADES DlDATICAS 25*
Ensino p6s-.qraduacao stricto sensu em Saude Coletiva ou area afim**. 20
Ensino superior em Saude Coletiva/Saude Publica- qraduacao. 10
Ensino superior em area da Saude ou afim** - qraduacao 6
Ensino p6s-qraduacao lato sensu em Saude Coletiva ou area afim**. 10
Orientacao (concluida) de monoqrafia de curso de especializacao em Saude Coletival Saude 2
Orientacao concluida de dissertacao de Mestrado em Saude Coletiva/Saude Publica 4
Orientacao concluida de tese de Doutorado em Saude Coletiva/Saude Publica 6
Tutoria ou Instrutoria na area de Saude Coletiva - minima de dois semestres. 2

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS 10*
Etetivo exercicio profissional na area do concurso 7
Carqo de chefia ou direcao em Instituicao de Saude ou Educacao 3
Coordenacao de Coleqiado de Graduacao ou P6s Graduacao 3

5 FORMACAo OU ATIVIDADE COMPLEMENTAR 5*
P6s-Doutorado na area de Saude Coletiva I Saude Publica. 5
Coordenac;;ao de projeto de extensao universitaria, temporario (com durac;;aominima de um ano) ou 2

Coordenac;;ao de congresso, simp6sio ou encontro tecnico-cientifico, de ambito estadual ou 2
nacional, na area de Saude.
Participacao em proieto de extensao universitaria na area de Saude. 2
Assessoria consultoria na area de Saude. 2

6. PRODUCAo TECNICO·CIENTIFICA 30*
Artigos ou ensaios publicados, de natureza cientifica, indexados,nos ultimos cinco anos (2 pontos 10
para cada artiqo). -
Artigos ou ensaios publicados, de natureza cientifica, nao indexados, nos ultimos cinco anos 4
1pontos para cad a artiqo)
Livros publicados (didatico ou cientifico) em editora com comite editorial (5 pontos por livro), nos 10
ultimos cinco anos.
Capitulos de livro publicado (didatico, cientifico) em editora com comite editorial (2 pontos por 6
capitulo) nos ultimos cinco anos.
Trabalhos completos ou resumos apresentados em evento cientifico nacional ou internacional da 4
area de Saude ou area afim** (1 oonto oor trabalho). nos ultimos cinco anos.
Coordenac;;ao de projeto de pesquisa cientifica aprovados por Instituic;;oesde tomento a pesquisa (2 4
pontos por projeto), nos ultimos cinco anos.
Participac;;ao em projeto de pesquisa cientifica aprovados por Instituic;;oesde tomento a pesquisa (1 2
Iponto oor oroieto).
Relat6rios de pesquisa cientifica publicados ou registrados junto as instituic;;oes de tomento(1 ponto 2
por relat6rio), nos ultimos cinco anos.
Produtos ou publicac;;oes tecnicos(as) em saude editados(as) por Instituic;;ao de servic;;os de Saude 2
ou outra 11 Donto oor oroduto/oL,hl: .~..;;.,\ nos ultimos cinco anos
Produtos de inovac;;ao tecnol6gica em Saude registrados '(patente) ou publicados nos ultimos cinco 2
anos (1 ponto por produto).
Produc;;ao literaria, jornalistica ou artistica nos ultimos cinco anos (1 ponto por produto). 2
TOTAL 100
Obs: * Pontua~ao maxima no item. **Area afim - considerar: Engenharia Sanitaria, Ciencias
Sociais e Humanas, AdministraC;;30, Economia, Hist6ria, Filosofia, Direito, Comunicac;;ao, Geografia,
Estatistica; Area da Saude • considerar: Saude Coletiva, Medicina, Entermagem, Farmacia,
Odontologia, Nutric;;ao, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Servic;;o .
Social, Medicina Veterinaria, Educac;;aoFisica, Biologia, Biomedicina. lsabela Cardoso deMo Pin ~
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