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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DA SAÚDE (UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL)  
ERRATA 005 pertinente ao EDITAL Nº 001/2018 

 
A Coordenação da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde 
(CEREMAPS), no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de Processo Seletivo de nº 001/2018, publicado no 
DOE em 02 de novembro de 2018, para nele fazer constar que: 
 
Página 19, ONDE SE LÊ: 
 
[...] 
                                                     QUADRO 4 – BAREMA DA PROVA DE TÍTULOS  

GRUPO DE 
ATIVIDADE 

TIPO DE ATIVIDADE 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 

a) Atividade de monitoria em disciplinas da graduação relacionadas com a formação 
na qual pretende o ingresso - 0,25 ponto por semestre letivo.  

 
0,5 

b) Atividade de monitoria em disciplinas da graduação na área da especialidade do 
Programa de Residência no qual pretende o ingresso-0,5 ponto por semestre letivo. 

 
1,0 

c) Participação em atividade de extensão (comunidade, grupo, oficina, feira de saúde, 
palestras, conferência, seminários, encontros, simpósios, jornadas, workshop e cursos 
de curta duração) com carga horária inferior a 8h, realizada no prazo máximo de 
3(três) anos antes do início das inscrições – 0,5 pontos para cada somatório de 60 
horas de atividade.  

 
1,0 

d) Participação em eventos (congresso, fórum, jornada, mesa redonda, mostra, 
simpósio, seminário e encontros) na área de formação na qual pretende o ingresso, 
realizado no prazo máximo de 3(três) anos antes do início das inscrições. 
Carga horária: 
8 a 15 horas – 0,1 ponto. 
16 a 19 horas – 0,2 ponto.  
>20 horas – 0,3 ponto. 

 
2,0 

SUBTOTAL 4,5 

2. PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 
 

a) Apresentação de trabalhos em eventos (congresso, conferência, fórum, jornada, 
mesa redonda, mostra, seminário, simpósio) na área de formação na qual pretende o 
ingresso, realizada no prazo máximo de 3(três) anos antes do início das inscrições - 
0,1 ponto por trabalho apresentado. 

 
0,2 

b) Apresentação de trabalhos em eventos (congresso, conferência, fórum, jornada, 
mesa redonda, mostra, seminário, simpósio) na área de especialização do Programa 
de Residência no qual pretende o ingresso - 0,2 ponto por trabalho. 

 
0,8 

c) Publicação de artigo científico na íntegra em mídias especializadas em divulgação 
cientifica nos últimos três anos, em: 
Anais de Congressos - 0,1 ponto por publicação.  
Revistas científicas - 0,3 ponto por publicação. 

1,0 

d) Participação em projeto de pesquisa/iniciação cientifica, por no mínimo três meses, 
realizada no prazo máximo de 3(três) anos antes do início das inscrições - 0,25 ponto 
por participação.  

0,5 

SUBTOTAL 2,5 

3. OUTRAS  
ATIVIDADES 

a) Estágio(s) extracurriculare(s) não computado(s) no histórico escolar relacionado(s) 
com a área de formação no qual pretende o ingresso, realizado(s) no prazo máximo 
de 3(três) anos antes do início das inscrições - 0,1 ponto para cada somatório de 60 
horas. 

 
0,7 

b) Estágio(s) extracurriculare(s) não computado(s) no histórico escolar e 
relacionado(s) à área de especialização do Programa de Residência no qual pretende 
o ingresso, realizado(s) no prazo máximo de 3(três) anos antes do início das inscrições 
- 0,25 ponto para cada somatório de 60 horas.  

 
1,5 

c) Participação em organização de eventos científicos em saúde, como representante 
de movimentos associativos na área de saúde, como membro de comissões na área 
de saúde, atuação como palestrante - 0,1 ponto por participação. 

0,4 

f) Curso de aperfeiçoamento ou atualização, realizado APÓS A GRADUAÇÃO, nas 
modalidades presencial ou a distância, relacionado com a área de especialização do 
Programa de Residência no qual pretende o ingresso- 0,2 ponto para cada somatório 
de 120 horas 

0,4 

SUBTOTAL 3,0 

PONTUAÇÃO TOTAL 10,0 
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LEIA-SE: 
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Salvador, 17 de janeiro de 2019. 

 

Rosângela Martins Gueudeville  

Coordenadora CEREMAPS 


