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ANEXO III  

 TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Nível Superior (Médico clínico plantonista; Enfermeiro Assistencial plantonista; Enfermeiro classificador 

de risco) 

Atividade Pontuação unitária Pontuação 
máxima 

Certificado da declaração de conclusão de Mestrado 
acadêmico ou profissional na área em que concorre a vaga 

20 20 

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de 
Residência profissional da saúde credenciada pela 
Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde, na área em que concorre a vaga 

15 15 

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de 
Especialização lato sensu, na área em que concorre a 
vaga, emitido por instituição reconhecida pelo MEC 

10 10 

Cursos de capacitação correlato à área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

6 12 

Cursos de capacitação correlato à área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

5 10 

Cursos de capacitação correlato à área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino 
superior 

4 8 

Experiência profissional referente à área que concorre que 
concorre 

5 pontos por período de 
6 meses trabalhados 
(máximo dois anos e 

meio) 

25 

TOTAL 100 
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Nível médio (Técnico) (Técnico de enfermagem; Auxiliar de farmácia) 

Atividade Pontuação unitária Pontuação 
máxima 

Curso de Graduação concluído na área correlata em que 
concorre a vaga 

16 16 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

7 14 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

6 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, no 
mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

5 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino médio 

4 8 

Experiência profissional na área referente à especialidade 
que concorre 

10,00 pontos por 
período de 06 meses 

trabalhado (máximo 02 
Anos) 

40 

TOTAL 100 
 

Nível médio e técnico (Vigia; Maqueiro; Copeiro; Auxiliar para lavanderia hospitalar; Auxiliar de Serviços 

Gerais) 

Atividade 
Pontuação 

unitária 
Pontuação 

máxima 

Declaração de experiência profissional de até 6 meses 
trabalhados na área hospitalar, emitida por órgão 
competente* 

10 10 

Declaração de experiência profissional de 7 meses até 2 anos 
trabalhados na área hospitalar, emitida por órgão 
competente* 

20 15 

Declaração de experiência profissional de 2 anos e 1 mês até 
5 anos trabalhados na área hospitalar, emitida por órgão 
competente* 

30 25 

Declaração de experiência profissional acima de 5 anos e 1 
mês trabalhados na área hospitalar, emitida por órgão 
competente* 

40 30 

Cursos de qualificação na área da vaga com carga horária 
mínima de 40 horas 

10 (Máximo 2 
cursos) 

20 

TOTAL 100 
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