
MODELO DE CURRICULUM VITAE  

(COM EXCEÇÃO DA SEÇÃO 3, INCLUIR SOMENTE ATIVIDADES  

A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2017) 

 

SEÇÃO 1  

Identificação do candidato 

Nome:   

Endereço:  

e-mail: Telefone: 

 

 

SEÇÃO 2 

Atividade profissional  

Organizada por local de trabalho, função e carga horária anual em Histocompatibilidade 

2.1 

2.2 

2.3 

2.n 

Experiência profissional de pelo menos dois anos em histocompatibilidade e imunogenética 
ou imunologia de transplantes, incluindo pesquisa, e carga horária mínima de 1.760 horas 
mediante apresentação de documentos comprobatórios.  
 

 

SEÇÃO 3  

Formação acadêmica 

Curso Nome do Curso e 

Instituição  

Ano de  

conclusão  

3.1  Curso de graduação    

3.2 Curso de especialização com carga horária 

mínima de 360 horas 

  

3.3 Curso de especialização com carga horária 

mínima de 1000 horas 

  

3.4 Curso de aperfeiçoamento com carga horária 

mínima de 180 horas 

  

3.5 Curso de mestrado   

3.6 Curso de doutorado   

3.7 Curso de pós-doutorado   

Diploma de curso de graduação em biologia, biomedicina, biotecnologia, ciências biológicas, 
farmácia, bioquímica, enfermagem, medicina e odontologia e/ou pós-graduação em 
ciências biológicas (biofísica, biologia, bioquímica, genética, bioinformática, imunologia ou 
áreas afins) ou ciências da saúde (farmácia, medicina, enfermagem, odontologia ou áreas 
afins). 
Formação Acadêmica (para este tópico será pontuada apenas a titulação máxima): curso de 

aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas (0,5 pontos); curso de 

especialização (1,0 ponto para carga horária mínima de 360 horas e 1,5 pontos para carga 

horária mínima de 1000 horas), diploma de mestrado (02 pontos), diploma de doutorado 

(2,5 pontos), diploma de pós-doutorado (03 pontos). 



SEÇÃO 4  

Formação acadêmica complementar 

Curso Nome do Curso e 

Instituição  

Ano de  

conclusão  

4.1 Residência médica credenciada   

4.2 Cursos relacionados à área da saúde   

4.3 Cursos relacionadas à Histocompatibilidade   

Formação acadêmica complementar (para este tópico a pontuação máxima será de 15 

pontos): residência médica credenciada (1,5 pontos); cursos relacionados à área de saúde, 

incluindo cursos de treinamento técnico (0,2 pontos por hora de curso); cursos relacionados 

à Histocompatibilidade, incluindo cursos de treinamento técnico (0,3 pontos por hora de 

curso). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017. 

 

SEÇÃO 5 

Produção científica  

Produção  

5.1 Publicação completa em revista indexada 

5.2 Publicação completa em revista não indexada 

5.3 Publicação de resumos em anais de congressos nacionais 

5.4 Publicação de resumos em anais de congressos internacionais 

5.5 Autoria de capítulo de livros 

5.6 Autoria de livros 

5.7 Prêmios 

Produção Científica (pontuação para cada publicação ou premiação): publicações completas 

em revistas indexadas (04 pontos); publicações completas em revistas não indexadas (02 

pontos); publicações de resumos em anais de congressos científicos nacionais (0,5 ponto) e 

internacionais (01 ponto); autoria de capítulos de livros (02 pontos) e livros (04 pontos). 

Prêmios (0,5 pontos). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 

2017. 

 

 

SEÇÃO 6 

Participação em eventos científicos  

Curso 

6.1 Participação em evento científico nacional como ouvinte 

6.2 Participação em evento científico internacional como ouvinte 

6.3 Apresentação oral de resumo em evento científico nacional 

6.4 Apresentação oral de resumo em evento científico internacional 

Participação em eventos científicos (pontuação por participação, com pontuação máxima 

para eventos nacionais de 2,5 pontos e internacionais de 5,0 pontos): presença como 

ouvinte em evento científico nacional (0,5 ponto) e internacional (1,0 ponto); apresentação 

oral de resumo em evento científico nacional (0,5 pontos) e internacional (1,0 ponto). Será 

considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017. 

 

 



SEÇÃO 7  

Ministrante de aulas, palestras e cursos 

Curso 

7.1 Aula/ Palestra/ Curso ministrado em evento nacional 

7.2 Aula/ Palestra/ Curso ministrado em evento internacional 

Participação como palestrante convidado (pontuação para cada atividade, com pontuação 

máxima para eventos nacionais de 3,0 pontos e internacionais de 4,0 pontos): aulas, 

palestras e cursos em eventos nacionais (1,5 pontos) e internacionais (2,0 pontos). Será 

considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017. 

 

SEÇÃO 8 

Desempenho em atividades profissionais  

8.1 Supervisão de laboratório ou correlatas 

8.2 Outras atividades: 

Desempenho em atividades profissionais: a partir do critério exigido no item 1, atuação de 

820 horas por ano (0,25 ponto por ano); supervisão de laboratório ou atividades correlatas 

(0,4 ponto por ano). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017; 

Outras atividades (para este tópico a pontuação máxima será de 10 pontos): registros de 

patentes (0,5 ponto), ministrante de treinamento e/ou educação continuada em outro local 

ou no próprio local de trabalho (0,2 ponto por hora); aulas ministradas em cursos de 

extensão, graduação e pós-graduação (0,2 ponto por hora); participação em projetos de 

pesquisa/ensino/extensão (0,5 ponto por participação); participação em banca 

examinadora (concursos, TCC, mestrado, doutorado (0,5 ponto por participação); 

apresentação de resumos, em eventos, na forma de pôster (0,2 ponto por atividade); outras 

atividades na área de histocompatibilidade e Imunogenética não descritas (0,5 ponto por 

atividade). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017. 


