
Atenção Candidatos: por favor organizar a comprovação da prova dos títulos na ordem em 

que os mesmos são pedidos neste anexo 

ANEXO III (somente os títulos obtidos nos últimos 5 anos, de 2011 a 2015) 

 

QUADRO COM DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS NA PROVA DE TÍTULOS DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PRMV EM 2016 

 

TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 Pontos Pontos obtidos 

Especialização na área da Medicina Veterinária (360h) 2,0 

(no máximo 2 pontos) 

 

Especialização na área de concentração da Residência 

(360h) 

7,0  

(no máximo 14 pontos) 

 

  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 Pontos Pontos obtidos 

Monitoria de disciplina de graduação (por semestre) 1,0 

(no máximo 2 pontos) 
 

Monitoria na área de concentração da Residência (por 

semestre) 

1,0 

(no máximo 5 pontos) 

 

Atuação como aluno de Iniciação Científica na área de 

concentração da Residência (por semestre) 

 

1,5 

(no máximo 6 pontos) 

 

Atuação como Bolsista de Extensão (por semestre) 

 

1,5 

(no máximo 6 pontos) 

 

Atuação como Médico Veterinário em Clínica ou Hospital 

Veterinário (por semestre) 

 

1,5 

(no máximo 15 pontos) 

 

Participação em bancas de monografia de curso de 

graduação e de especialização 

0,5 

(no máximo 2 pontos) 

 

Cursos realizados na área da Medicina Veterinária (a cada 

20 horas) 

0,2 

(no máximo 1 pontos) 

 

Cursos realizados na área de concentração da Residência 

(a cada 20 horas) 

0,5 

(no máximo 5 pontos) 

 

Estágios realizados na área da Medicina Veterinária (a 1,0 

(no máximo 2 pontos) 

 



cada 250 horas) 

Estágios realizados na área de concentração da Residência  

(a cada 250 horas) 

1,5 

(no máximo 15 pontos) 

 

  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

 Pontos Pontos obtidos 

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito A1) 2,0  

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito A2) 1,5  

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito B1) 1,0  

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito B2) 0,5  

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito B3) 0,3  

Artigo científico publicado ou aceito em periódico (conceito B4) 0,1  

Publicação de resumo em evento internacional 0,4  

Publicação de resumo em evento nacional 0,2  

Publicação de resumo em evento regional 0,1  

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

 Pontos Pontos obtidos 

Participação com apresentação oral de trabalhos em eventos 

nacionais ou internacionais 

0,8  

Participação com apresentação oral de trabalhos em eventos 

locais ou regionais 

0,4  

Participação em eventos científicos nacionais ou 

internacionais 

0,5  

 

Eu,_____________________________________________________________declaro que o 

preenchimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de acordo com as 

normas e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, de acordo com o Edital 21/2015. 

 

 
 Mossoró,_______ de________________de 2015     

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 
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