APÊNDICE VI

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
PROVA DE TÍTULOS
RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Com1ºDN
NOME:
Nº INSCRIÇÃO:

HABILITAÇÃO:

TELEFONES:

E-MAIL:

De acordo com o previsto no subitem __ do Aviso de Convocação nº 06/2021, no ato da entrega
dos documentos comprobatórios dos títulos, o voluntário deverá preencher e assinar um formulário, no qual
relacionará os títulos apresentados. Deverão ser apresentadas cópias, devidamente autenticadas, de cada título
declarado. As cópias apresentadas permanecerão arquivadas no Comando do 1º Distrito Naval.
Obs.: 1) O voluntário deverá preencher de próprio punho, inutilizando as linhas não preenchidas;
2) O recebimento dos documentos não denota sua pontuação; e

3) As lacunas entre os parênteses serão preenchidas pela Banca Examinadora.
ORDEM

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

Eu,_______________________________________, declaro que todos os documentos descritos e
assinalados acima foram entregues, sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas no
ato de entrega dos títulos, bem como sua entrega na data prevista no Cronograma de Eventos do Apêndice I do
Aviso.
Obs.: Os títulos após sua entrega, não poderão ser substituídos e não será permitido acrescentar
outros títulos aos já entregues.
_______________________________, ________de _____________de ____.
(Local)
(data)
____________________________________
Assinatura do Representante da MB

_____________________________________
Assinatura do Voluntário
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Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
1 - Engenharia Eletrônica (Doutorado em Eng. Eletrônica):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de
um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos não serão cumulativos.

20 (____)

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos não serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos de atividade profissional na área a que concorre. Serão
computados 15 pontos a partir de 5 anos devidamente comprovados, e
somados 5 pontos para cada ano adicional, até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou A2.
Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
2 - Ciência da Computação (Doutorado em Computação):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de
um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos NÃO serão cumulativos.

20 (____)

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermedirio. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos NÃO serão cumulativos.

5(____)

3

Competência técnico-profissional comprovada por certificações em
Computação Gráfica. Independentemente da quantidade de certificações
apresentadas pelo candidato.

10(____)

4

Quantidade de anos em atividade profissional na área de Computação
Gráfica ou Simulação, exercida em empresa, com correspondente registro do
período trabalhado em carteira profissional, contrato de trabalho ou por ato
institucional de entidade pública. Serão computados 5 pontos para cada ano,
até o limite de 25 pontos.

25(____)

5

Experiência na Coordenação de projeto de Extensão,
Pesquisa e ou Inovação Tecnológica financiado por agência
de fomento. Serão computados 1 pontos para cada ano,
até o limite de 5 pontos.

5(____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou A2.
Serão computados 5,0 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20(____)

7

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1 ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10(____)

8

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1,0 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5(____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca
_____________________________
Membro da Banca

___________________________
Membro da Banca

3 - Engenharia Química (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de
um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos NÃO serão cumulativo.

20 (____)
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Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos NÃO serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos de atividade profissional na área a que concorre. Serão
computados 15 pontos a partir de 5 anos devidamente comprovados, e
somados 5 pontos para cada ano adicional, até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou A2.
Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca

___________________________
Membro da Banca

4 - Engenharia de Materiais (Doutorado em Ciência dos Materiais):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de
um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos não serão cumulativos.

20 (____)
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Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos NÃO serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos de atividade profissional na área a que concorre. Serão
computados 15 pontos a partir de 5 anos devidamente comprovados, e
somados 5 pontos para cada ano adicional, até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou
A2. Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5 (____)

2

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca

___________________________
Membro da Banca

5 - Engenharia de Produção (Doutorado em Eng. de Produção):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de
um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos não serão cumulativos.

20 (____)
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Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos não serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos de atividade profissional na área a que concorre. Serão
computados 15 pontos a partir de 5 anos devidamente comprovados, e
somados 5 pontos para cada ano adicional, até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou
A2. Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
6 - Engenharia Oceânica (Doutorado em Eng. Oceânica):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de um
Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos não serão cumulativos.

20 (____)

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês, francês ou alemão a partir do nível
intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os
pontos não serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos de atividade profissional na área a que concorre. Serão
computados 15 pontos a partir de 5 anos devidamente comprovados, e
somados 5 pontos para cada ano adicional, até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou A2.
Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 5
artigos.

5 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
7 - Engenharia Elétrica ( Doutorado na Área de Análise de dados, processamento de sinais e/ou
acústica submarina):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Diploma, Certificado ou Declaração de pós-doutorado, na Habilitação a que
concorre, emitida por instituição no país ou no exterior. Caso haja mais de um
Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos NÃO serão cumulativos.

20 (____)

2

Diploma, Certificado ou Declaração, com reconhecimento internacional de
exames de proficiência em inglês ou
francês a partir do nível intermediário. Caso haja mais de um Diploma, Certificado ou Declaração, os pontos não
serão cumulativos.

5 (____)

3

Quantidade de anos em atividades de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de processamento de sinais. Serão computados 5 pontos para cada ano,
até o limite de 40 pontos.

40 (____)

4

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES A1 ou A2.
Serão computados 5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4 arti gos.

20 (____)

5

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B1 ou B2.
Serão computados 2,5 pontos para cada artigo publicado, até o limite de 4 artigos.

10 (____)

6

Artigo publicado em revistas científicas, classificação QUALIS CAPES B3, B4 ou
B5. Serão computados 1 ponto para cada artigo publicado, até o limite de 4
artigos.

5 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
8 - Engenharia Nuclear -Defesa e Segurança (Doutorado em Engenharia Nuclear com linha de
pesquisa em análise de segurança):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA TITULAÇÃO

1

Comprovada experiência profissional na área de Engenharia Nuclear, na
Administração Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 2 anos sem
sobreposição de tempos, contando 10 pontos. Poderão ser computados 2
pontos a cada ano adicional, até o total de 5 acréscimos.

20 (____)

2

Publicação de artigo técnico-científico em periódico nacional e/ou
internacional, com corpo editorial, de acordo com os parâmetros CAPESQUALIS, denominado Classificação de Periódicos Quadriêno 2016-2020 na
área de Ciências Exatas ou Engenharias; ou publicação de trabalho completo
em anais de reunião científica nacional e/ou internacional, com corpo
editorial, de acordo com os parâmetros CAPES-QUALIS. Em ambos os casos, se
o artigo não estiver listado na área de Ciências Exatas ou Engenharias, serão
considerados trabalhos qualificados em outras áreas, os quais receberão
pontuação equivalente a um artigo B5 na área de Ciências exatas ou
Engenharias.
- 5 para Qualis A1
- 4 para Qualis A2
- 2 para Qualis B1
- 1 para Qualis B2
- 0,8 para Qualis B3
- 0,4 para Qualis B4
- 0,2 para Qualis B5 ou qualificados em outras.

50 (____)

3

Publicação de resumo expandido (até 3 páginas) em anais de reunião
científica nacional e/ou internacionais relacionadas à Engenharia Nuclear - 0,5
por resumo

5 (____)

4

Publicação, com ISBN, de livro técnico relacionado à Engenharia Nuclear.

5 (____)

5

Publicação, com ISBN, de capítulo de livro técnico relacionado à Engenharia
Nuclear – 0,5 por capítulo.

5(____)

6

Coordenações de Projetos de Pesquisa financiados por órgãos de fomento
estaduais ou federais que não se enquadrem em caráter de Iniciação
Científica.- 5 por projeto

15 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
1 - Medicina Intensiva:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em medicina
intensiva. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente, no
sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica.

30 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em medicina intensiva, com carga horária mínima de 360 horas. O
certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo
MEC.

20 (____)

3

Título de Especialista em medicina intensiva, expedido por sociedade de classe filiada
à Associação Médica Brasileira (AMB).

20 (____)

4

Comprovada experiência profissional na área de medicina intensiva, na Administração
Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 8 anos sem sobreposição de tempos,
contando 15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o
total de 3 acréscimos.

21 (____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
2 – Medicina de Emergência:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em medicina
de emergência. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato
legal de aprovação do Programa de Residência Médica.

30 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em medicina de emergência, com carga horária mínima de 360 horas.
O certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo
MEC.

20 (____)

3

Título de Especialista em medicina de emergência, expedido por sociedade de classe
filiada à Associação Médica Brasileira (AMB).

20 (____)

4

Comprovada experiência profissional na área de medicina de emergência ou no
tratamento de pacientes críticos, na Administração Pública ou na iniciativa privada de,
no mínimo, 10 anos, sem sobreposição de tempos, contando 15 pontos. Poderão ser
computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3 acréscimos.

21 (____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
3 - Medicina – Cirurgia Torácica:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em cirurgia
torácica. A verificação
da autenticidade do documento será feita respectivamente, no sítio eletrônico da
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio eletrônico do MEC,
buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência Médica.

20 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em cirurgia torácica, com carga horária mínima de 360 horas. O
certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo
MEC.

15(____)

3

Título de Especialista em cirurgia torácica, expedido por sociedade de classe filiada à
Associação Médica Brasileira (AMB).

10 (____)

4

Título de Especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica na área de
cirurgia torácica, emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e
Robótica (SOBRACIL)

15 (____)

5

Comprovada experiência profissional em cirurgia torácica, na Administração Pública ou
na iniciativa privada, sem sobreposição de tempos, contando 1 ponto por ano
completo de exercício da profissão, até o máximo de 10 pontos.

10(____)

6

Comprovada experiência profissional, com no mínimo, 20 procedimentos cirúrgicos
robóticos. Poderá ser computado 1 ponto adicional por procedimento que ultrapassar
o mínimo sugerido, até o limite de 5 acréscimos.

25(____)

7

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 5 publicações.

5(____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
4 - Medicina – Radiologia Intervencionista:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em radiologia
e diagnóstico por imagem. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato legal de
Aprovação do Programa de Residência Médica.

20 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em radiologia e diagnóstico por imagem, com carga horária mínima de
360 horas. O certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente
reconhecida pelo MEC.

15(____)

3

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em radiologia
intervencionista. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato
legal de aprovação do Programa de Residência Médica.

20(____)

4

Título de Especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, com atuação em
radiologia intervencionista expedido por sociedade de classe filiada à Associação
Médica Brasileira (AMB).

15(____)

5

Comprovada experiência profissional na área de radiologia e diagnóstico por imagem,
na Administração Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 3 anos sem
sobreposição de tempos, contando 15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a
cada ano adicional, até o total de 3 acréscimos.

21(____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9(____)

100 (____)

TOTAL

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
5 – Medicina Radioterapia:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
radioterapia. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente,
no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica.

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em radioterapia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista em radioterapia expedido pela Sociedade Brasileira de
Radioterapia (SBRT).

20 (____)

4

Comprovada experiência profissional na área de radioterapia, na Administração
Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 3 anos, sem sobreposição de tempos,
contando 10 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o
total de 3 acréscimos.

16 (____)

5

Comprovada experiência profissional, de, no mínimo, 01 ano atuando na área de
radioterapia de alta tecnologia (Intensidade Modulada de Radioterapia, Arco
Modulado Volumétrico e Imagem Guiada de Radioterapia), contando 10 pontos.
Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3 acréscimos.

16 (____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 8 publicações.

8 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
6 – Medicina Ginecologia:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
ginecologia. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente,
no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica.

20 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em ginecologia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista em ginecologia, expedido por sociedade de classe filiada à
Associação Médica Brasileira (AMB).

15 (____)

4

Título de Especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica na área de
ginecologia, emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e
Robótica (SOBRACIL).

20 (____)

5

Comprovada experiência profissional em ginecologia, na Administração Pública ou na
iniciativa privada de, no mínimo, 2 anos sem sobreposição de tempos, contando 15
pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3
acréscimos.

21 (____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
7 - Medicina – Cirurgia de Cabeça e Pescoço:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em Cirurgia
de cabeça e pescoço. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa
de Residência Médica.

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em cirurgia de cabeça e pescoço, com carga horária mínima de 360
horas. O certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente
reconhecida pelo MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, expedido por sociedade de
classe filiada à Associação Médica Brasileira (AMB).

15 (____)

4

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 50 cirurgias de médio porte na
área de cirurgia de cabeça e pescoço.

20 (____)

5

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 30 cirurgias de grande porte na
área de cirurgia de cabeça e pescoço.

20 (____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 5 publicações.

5 (____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
8 - Medicina – Cirurgia Oncológica:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em Cirurgia
Oncológica. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente,
no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica.

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em cirurgia oncológica, com carga horária mínima de 360 horas. O
certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo
MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista em cirurgia oncológica, expedido por sociedade de classe filiada
à Associação Médica Brasileira “AMB”.

15 (____)

4

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 50 cirurgias de médio porte na
área de cirurgia oncológica.

20 (____)

5

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 30 cirurgias de grande porte na
área de cirurgia oncológica.

20 (____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 5 publicações.

5(____)

TOTAL

100 (____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
9 - Medicina – Cirurgia do Aparelho Digestivo:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em cirurgia do
aparelho digestivo. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa
de Residência Médica.

25(____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em cirurgia do aparelho digestivo, com carga horária mínima de 360
horas. O certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente
reconhecida pelo MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista em cirurgia do aparelho digestivo, expedido por sociedade de
classe filiada à Associação Médica Brasileira “AMB”.

15(____)

4

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 50 cirurgias de médio porte na
área de cirurgia de cabeça e pescoço.

20(____)

5

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 30 cirurgias de grande porte na
área de cirurgia de cabeça e pescoço.

20(____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 5 publicações.

5(____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
10 - Medicina – Ortopedia e Traumatologia Pediátrica:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em ortopedia
pediátrica. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente,
no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica.

20 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em ortopedia pediátrica, com carga horária mínima de 360 horas. O
certificado deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo
MEC.

15 (____)

3

Título de Especialista, expedido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica
(SBOP).

15 (____)

4

Comprovada experiência profissional em ortopedia pediátrica, na Administração
Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 7 anos sem sobreposição de tempos,
contando 15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o
total de 3 acréscimos.

21(____)

5

Comprovada experiência profissional, com no mínimo 3.000 procedimentos cirúrgicos
realizados na área de ortopedia pediátrica.

20(____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9(____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
10 - Medicina – Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de coluna):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em ortopedia.
A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente, no sítio
eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio eletrônico do
MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência Médica.

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em ortopedia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

20 (____)

3

Título de Especialista em cirurgia da coluna, expedido por sociedade de classe filiada à
Associação Médica Brasileira (AMB).

25 (____)

4

Comprovada experiência profissional em cirurgia da coluna vertebral de alta
complexidade, na Administração Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 7 anos
sem sobreposição de tempos, contando 15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos
a cada ano adicional, até o total de 3 acréscimos.

21 (____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
12 - Medicina – Urologia :
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em urologia.
A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente, no sítio
eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio eletrônico do
MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência Médica.

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em urologia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

20 (____)

3

Título de Especialista em urologia, expedido por sociedade de classe filiada à
Associação Médica Brasileira “AMB”.

25 (____)

4

Comprovada experiência profissional na área de uroneurologia, com ênfase em
disfunção miccional complexa e realização de vídeo-urodinâmica, na Administração
Pública ou na iniciativa privada de, no mínimo, 6 anos sem sobreposição de tempos,
contando 15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o
total de 3 acréscimos.

21(____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9(____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
13 - Medicina – Oftalmologia (Cirurgia de Catarata):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
Oftalmologia. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa
de Residência Médica.

20 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em oftalmologia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

10 (____)

3

Título de Especialista expedido por sociedade de classe filiada à Associação Médica
Brasileira (AMB).

20 (____)

4

Comprovada experiência profissional em cirurgia de catarata, na Administração Pública
ou na iniciativa privada de, no mínimo, 6 anos sem sobreposição de tempos, contando
15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3
acréscimos.

21 (____)

5

Comprovada experiência profissional na realização de, no mínimo, 2 mil cirurgias de
catarata como cirurgião principal.

20 (____)

6

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
14 - Medicina – Oftalmologia (Oncologia Ocular):
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
Oftalmologia. A verificação da autenticidade do documento será feita
respectivamente, no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) e no sítio eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa
de Residência Médica.

30 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em oftalmologia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC.

15(____)

3

Título de Especialista expedido por sociedade de classe filiada à Associação Médica
Brasileira “AMB”.

25(____)

4

Comprovada experiência profissional em oncologia ocular, na Administração Pública
ou na iniciativa privada de, no mínimo, 8 anos sem sobreposição de tempos, contando
15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3
acréscimos.

21(____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9(____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

Continuação do Apêndice VII do Aviso de Convocação nº 06/2021 do Com1ºDN.
15 – Medicina Cardiologia:
ITEM

TÍTULO

VALOR DA
TITULAÇÃO

1

Certificado/declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
cardiologia. A verificação da autenticidade do documento será feita respectivamente,
no sítio eletrônico da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e no sítio
eletrônico do MEC, buscando o ato legal de aprovação do Programa de Residência
Médica

25 (____)

2

Certificado de conclusão de Curso de Pós Graduação “lato-sensu”, em nível de
especialização, em cardiologia, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado
deve ser emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC

20 (____)

3

Título de Especialista em cardiologia, expedido por sociedade de classe filiada à
Associação Médica Brasileira (AMB)

25 (____)

4

Comprovada experiência profissional em Unidade coronariana, na Administração
Pública ou na iniciativa privada, sem sobreposição de tempos de, no mínimo 02 anos
em atividades de rotina e pós operatório de cirurgia cardíaca, ou 05 anos de plantão
em Unidade Coronariana, exercidos nos últimos3(rotina) ou 5(plantão) anos, contando
15 pontos. Poderão ser computados 2 pontos a cada ano adicional, até o total de 3
acréscimos.

21 (____)

5

Artigo publicado, como autor, em revista Especializada, apresentando cópia do texto
ou ISSN (International Standard Serial Number) do periódico, contando 1 ponto por
artigo até o limite de 9 publicações.

9 (____)

TOTAL

100(____)

Local, _______de_______________de _____.
Comissão Examinadora:

__________________________
Membro da Banca

________________________________
Presidente da Banca

_____________________________
Membro da Banca
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___________________________
Membro da Banca

