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Cargo/ Área de Atuação: Físico – Radioterapia (Opção de Vaga: A-110)

Categoria Descrição
Valor Unitário

em Pontos
Valor Máximo

em Pontos
Objeto do Título

Titulação

Doutorado
(strictu sensu) 10,0

40,0

Em Física

Mestrado
(strictu sensu) 7,50

Título de Especialista
em Radioterapia 20,0

Título de
Supervisor de

Radioproteção em
Radioterapia,

concedido pela
Comissão

Nacional de
Energia Nuclear
(CNEN) – Dentro

do prazo de
validade de 5
(cinco) anos

20,0

Produção Ciêntífica
na área de

Radioterapia (o
mesmo trabalho
será pontuado

somente uma vez)

Artigo em Revista
Indexada

(Qualis/Capes)

5,00

10,0Artigo em Revista
não Indexada

3,00

Resumo em anais
de eventos

1,00

Experiência
Profissional

Tempo de Trabalho nos
últimos 5 (cinco) anos,
sem sobreposição de

tempo

0,50 por mês 30,0

Em Radioterapia

Participação em
eventos

Com carga horária
mínima de 10 horas,
nos últimos 5 (cinco)

anos

1,00 por
atividade 20,0

Pontuação Máxima Total 100 pontos

Cargo/ Área de Atuação: Médico – Veterinário (Opção de Vaga: B-202) 

Categoria
Descrição Valor Unitário

em pontos
Valor máximo

em pontos
Objeto do Título

Titulação

Doutorado (strictu 
sensu)

10,0

25,0 Em áreas afins

Mestrado (strictu 
sensu)

7,50

Título de 
especialista em 
ciências de 
animais de 
laboratório

7,50



Produção
científica (o

mesmo trabalho
será pontuado
apenas uma

vez).

Artigo em revista 
indexada 
(Qualis/Capes) na 
área de animais de
laboratório 

5,00

20,0

Artigo em revista 
indexada
(Qualis/Capes) em
áreas afins 

3,00

Resumo em anais 
de eventos na 
área de animais de
laboratório ou afins

0,5

Experiência
profissional

Tempo de trabalho
nos últimos 5 
(cinco) anos, sem 
sobreposição de 
tempo

0,5 por mês 40,0
Na área de ciência 
de animais de 
laboratório

Participação em
eventos

Com carga horária
mínima de 16 
horas, nos últimos 
5 anos

1,0 por 
atividade

15,0
Na área de ciência 
de animais de 
laboratório

Pontuação
Máxima

100 pontos

Observações:

1.  Para comprovação na categoria “Experiência Profissional”, o candidato deverá apresentar declaração da empresa
constatando o nome do cargo, função, atividade, além de período trabalhado, observando o subitem 9.24 do presente
Edital.


