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INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA 
Hospital credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica/ Ministério da Educação e do 
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 (COREME) 

 

 

ERRATA 3 DO EDITAL 02/2020 

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA/ INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO SUL torna público errata do Edital 02/2020 para o concurso de seleção para Residência 

Médica, para o Processo Seletivo sem pré-requisito: 

 

Onde se lê:  

 
ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 

 

Na análise do curriculum vitae, será atribuída pontuação conforme barema a seguir, com pontuação máxima em cada 

quesito (em um total máximo de 5,0 pontos – cada atividade só pode ser pontuada uma vez): 

 

PARÂMETROS DETALHAMENTO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1.1. 1. ATIVIDADE ACADÊMICA E RESIDÊNCIA PRÉVIA 2,0 

A comprovação exigida para 
atribuição de pontos referentes a 

este item será feita pela entrega de 

cópia do histórico escolar do curso 
de graduação. 

2.  

2.1. 1.1. Graduação / Histórico escolar graduação  
Será analisada a preponderância de conceitos no histórico escolar da graduação e atribuída 
a pontuação que segue: 

2.2. 1.1.1. Maioria de conceitos A 0,6 

2.3. 1.1.2. Maioria de conceitos B 0,3 

2.4. 1.1.3. Maioria de conceitos C zero 

1.2. Monitorias: 0,15 por semestre  0,3 

2.5. 1.3. Bolsista de iniciação científica: 0,1 por semestre  0,3 

2.6. 1.4. Participação em eventos científicos:  área de 

cardiologia 0,05 por evento, em outras áreas 0,025 por evento 
0,6 

A comprovação exigida para 

atribuição de pontos referentes a 

este item será feita pela entrega de 
cópia de documento emitido pelo 

PRM pré-requisito exigido para 

inscrição, atualizado. 

1.2. Avaliação obtida no PRM pré-requisito exigido para inscrição – peso 

máximo: 0,5 ponto 
Será analisado o conceito (ou a preponderância de conceitos obtidos) no PRM pré-requisito 

exigido para inscrição e atribuída a pontuação que segue: 

1.2.1. Maioria de conceitos A (9-10) 0,4 

1.2.2. Maioria de conceitos B (8-9) 0,2 

1.2.3. Maioria de conceitos C (6-8) zero 

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 1,5 

3. Para comprovação da produção 

científica, será exigida a entrega de 

cópia da capa do livro ou de cópia 
do trabalho publicado, além do 

número identificador (doi), 

conforme o caso. 

2.1. Publicações indexadas (Lilacs, Scielo, Medline):  

1,5 

 

2.1.1. Fator de impacto ≥  1: 0,3 por trabalho publicado 

2.1.2. Fator de impacto < 1 ou sem fator de impacto: 0,15 por 

trabalho publicado 

2.2. Autoria de livro e/ou de capítulo de livro: 0,1 por 

publicação  
1,0 

2.3. Publicação em anais de congressos e/ou não indexadas:  

1,0 2.3.1. Internacionais: 0,2 por resumo publicado 

2.3.2. Nacionais: 0,05 por resumo publicado 

3. ESTÁGIOS 1,0 
Os estágios devem ser 

comprovados com a apresentação 
de cópia do contrato ou declaração 

de modalidade extracurricular no 

certificado 

3.1. Na área de cardiologia: 0,5 por mês ou para cada 80 

horas, no mínimo (considerar a maior pontuação) 
1,0 3.2. Em outras áreas de atuação: 0,2 por semestre ou para 

cada 80 horas, no mínimo (considerar a maior pontuação) 

4. DOMÍNIO DE LÍNGUA INGLESA 1,0 

4.  

5. Apresentação de certificado de 
conclusão de curso de língua 

inglesa no Brasil 

4.1. Nível avançado ou prova de proficiência ou certificado de 

universidade de língua inglesa  
1,0 

4.2. Níveis intermediários  0,5 

4.3. Níveis básicos  Não pontua 
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Leia-se: 
 

*    PLANILHA 01 EXCLUSIVA PARA OS CANDIDATOS AO PRM EM ANESTESIOLOGIA. 

PLANILHA 01 
AVALIAÇÃO CURRICULAR - PRM ANESTESIOLOGIA           
  

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ 
 

Seção Conteúdo Valor 
máximo 

Candidato  

   1 Histórico Escolar – Proporcional à nota média do curso 1,0 
ponto 

  

   2 Produção Científica: 

a. Autoria de livro ou capítulo de livro técnico da área 

médica, publicado: (0,4 por publicação) 

b. Publicação de trabalho completo ou de resumos de 

trabalhos em anais em revista indexada, ou suplementos 

de revistas indexadas: 

- em anestesiologia (0,8 por publicação) 

- outras áreas (0,4 por publicação) 

c. Apresentação de trabalho em jornadas ou congressos 

médicos: (0,2 por evento, máx de 0,4) 

2,0 
pontos 

  

   3  Monitorias por concurso, ou bolsa de pesquisa: (0,4 

por item) 

a. Anestesiologia (máx 1,2) 

b. Outras (máx 0,8) 

2,0 
pontos 

  

   4 Língua Inglesa 

a. Certificado de Universidade de língua inglesa ou 

certificado de conclusão de curso no Brasil (Nível 

avançado ou proficiência) 

1,0 
ponto 

  

   5 Eventos Científicos: 

a. Aprovação em cursos de suporte à vida (ACLS, ATLS 

ou similar) 0,4 por curso (máx 0,4) 

b. Organização de eventos, participação em mesas 

redondas ou ligas acadêmicas (0,2 por cada) 

1,0 
ponto 

  

   6 Experiências extracurriculares: (mín de 80h)  

a. Estágio extracurricular (0,5) 

b. Estágio extracurricular em anestesiologia (1,0) 

c. Pet saúde, participação durante pelo menos 6 meses 

(0,5) 

d. Residência médica completa, mestrado ou doutorado 

(0,5) 

3,0 
pontos 

  

Total   

 
 
Assinatura: _______________________________________________________ 
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PLANILHA 02 - PARA OS CANDIDATOS AOS PRMs EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR E 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 
 

Na análise do curriculum vitae, será atribuída pontuação conforme Barema a seguir, com pontuação máxima 
em cada quesito (em um total máximo de 5,0 pontos – cada atividade só pode ser pontuada uma vez): 

GRUPOS DE 
PARÂMETROS 

DETALHAMENTO PARÂMETROS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
CANDIDATO 

VALIDAÇÃO
COREME 

5.1. 1. ATIVIDADE ACADÊMICA E RESIDÊNCIA PRÉVIA 1,8   

A comprovação exigida para 
atribuição de pontos 
referentes a este item será 
feita pela entrega de cópia 
do histórico escolar do curso 
de graduação e certificados 
respectivos. 

6.  

6.1. 1.1. Graduação / Histórico escolar graduação  
Será analisada a preponderância de conceitos no histórico escolar da 
graduação e atribuída a pontuação que segue: 

  

1.1.1. Maioria de conceitos A 0,6   

1.1.2. Maioria de conceitos B 0,3   

1.1.3. Maioria de conceitos C zero   

1.2. Monitorias: 0,15 por semestre  0,3   

6.2. 1.3. Bolsista de iniciação científica: 0,1 por semestre  0,3   

6.3. 1.4. Participação em eventos científicos: área de 
inscrição do candidato - 0,05 por evento, em outras 
áreas - 0,025 por evento 

0,6 
  

A comprovação exigida para 
atribuição de pontos 
referentes a este item será 
feita pela entrega de cópia 
de documento emitido pelo 
PRM pré-requisito exigido 
para inscrição, atualizado. 

1.2. Avaliação obtida no PRM pré-requisito exigido para inscrição  
Será analisado o conceito (ou a preponderância de conceitos obtidos) no PRM 
pré-requisito exigido para inscrição e atribuída a pontuação que segue (item 
não considerado em programas sem pré-requisito): 

  

1.2.1. Maioria de conceitos A (9-10) 0,4   

1.2.2. Maioria de conceitos B (8-8,9) 0,2   

1.2.3. Maioria de conceitos C (6-7,9) zero   

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 1,4   

7. Para comprovação da 
produção científica, será 
exigida a entrega de cópia 
da capa do livro ou de cópia 
do trabalho publicado, além 
do número identificador 
(doi), conforme o caso. 

2.1. Publicações indexadas (Lilacs, Scielo, 
Medline) – últimos 5 anos:  

   

2.1.1. Fator de impacto ≥  1: 0,3 por trabalho 
publicado 

1,2 

  

2.1.2. Fator de impacto < 1 ou sem fator de 

impacto: 0,15 por trabalho publicado 

  

2.2. Autoria de livro e/ou de capítulo de livro: 0,1 por 
publicação  

0,8 
  

2.3. Publicação em anais de congressos e/ou não 
indexadas:  

 
  

2.3.1. Internacionais: 0,2 por resumo publicado 
0,8 

  

2.3.2. Nacionais: 0,05 por resumo publicado   

3. ESTÁGIOS 0,8   

Os estágios devem ser 
comprovados com a 
apresentação de cópia do 
contrato ou declaração de 
modalidade extracurricular 
no certificado 

3.1. Na área de inscrição do candidato: 0,4 por mês 

ou para cada 80 horas, no mínimo (considerar a maior 
pontuação) 

0,8 

  

3.2. Em outras áreas de atuação: 0,2 por mês ou 

para cada 80 horas, no mínimo (considerar a maior 
pontuação) 

  

4. DOMÍNIO DE LÍNGUA INGLESA 1,0   

8.  
9. Apresentação de certificado 

de conclusão de curso de 
língua inglesa no Brasil 

4.1. Nível avançado ou prova de proficiência ou 
certificado de universidade de língua inglesa  

1,0 
  

4.2. Níveis intermediários  0,5   

4.3. Níveis básicos  Não pontua   

10.   TOTAL   

Porto Alegre, outubro de 2020. 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – UNIDADE DE ENSINO – IC/FUC 

 


