
ANEXO IX – PARÂMETRO EXPERIÊNCIA 
 

I. PARA OS CARGOS: MÉDICO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, 
NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, 
BIOMÉDICO E TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (FORMAÇÃO ACADÊMICA) 
ORDEM TÍTULOS DESCRIÇÃO Nº MÁXIMO DE 

COMPROVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

1 

 
DOUTORADO 

Diploma de 
conclusão do curso 
de pós‐graduação 
em nível de 
doutorado (título de 
doutor) na área de 
atuação.Também 
será aceito 
certificado/declaraç
ão de conclusão de 
curso de 
Doutorado, desde 
que acompanhado 
de histórico escolar.  
 

1 5 

2 

MESTRADO Diploma de 
conclusão do curso 
de pós‐graduação 
em nível de 
mestrado (título de 
mestre) na área de 
atuação.Também 
será aceito 
certificado/declaraç
ão de conclusão de 
curso de Mestrado, 
desde que 
acompanhado de 
histórico escolar.  
 

1 3 

3 

ESPECIALIZAÇÃO  
Certificado de 
conclusão de curso 
de pós‐graduação 
em nível de 
especialização lato 
sensu, com carga 
horária mínima de 
360h/a.  
 

1 2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  
 

10 PONTOS 

 
 
 



 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: PARA OS CARGOS DE MÉDICO, 
ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, 
PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, BIOMÉDICO E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL  
 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 
ANOS 

PONTUAÇÃO 

 
Tempo de exercício profissional na função 
para o cargo pretendido, sem sobreposição 

de tempo e em instituição hospitalar. 

Acima de 0 até 1  1 
Acima de 1 até 2 2 
Acima de 2 até 4 4 

Acima de 4 até 7 6 

Acima de 7 9 
Experiência profissional comprovada 
(mínima de 1 ano) em assistência hospitalar 
a pacientes com doenças infecto 
contagiosas.  

Acima de 1 ano 1 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL. 
 

10 PONTOS 

 

II.CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 
ANOS 

PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada em 
Serviço de Pronto Atendimento, Pronto 

Socorro ou Unidade de Terapia Intensiva 
em instituição hospitalar, sem sobreposição 

de tempo. 

Acima de 0 até 1  1 
Acima de 1 até 2 2 
Acima de 2 até 5 5 

Acima de 5 8 
Experiência profissional de exercício da 

profissão de Técnico em Enfermagem em 
instituição hospitalar, fora dos seguintes 
setores: Serviço de Pronto Atendimento, 

Pronto Socorro ou Unidades de Tratamento 
Intensivo, sem sobreposição de tempo. 

Acima de 1 1 

Experiência profissional comprovada 
(mínima de 1 ano) em assistência hospitalar 
a pacientes com doenças infecto 
contagiosas, sem sobreposição de tempo. 

Acima de 1 1 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL. 
 

10 PONTOS 

 

 



III – CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO E 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 
ANOS 

PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada em 
instituição hospitalar, sem sobreposição de 

tempo. 

Acima de 0 até 1  1 
Acima de 1 até 3 3 
Acima de 3 até 7 7 

Acima de 7 10 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL. 
 

10 PONTOS 

 
 
 
6.3. A classificação final dos cargos de nível superior será o somatório dos pontos da Avaliação 
de Títulos com a Avaliação de Experiência Profissional, na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) 
pontos, de acordo com as tabelas de pontuação.  
 
6.4. A classificação final dos cargos de Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, 
Técnico de Farmácia e Técnico em Radiologia, será o somatório dos pontos da Avaliação de 
Experiência Profissional, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
 
6.5. A soma da pontuação máxima a ser atingida pelos (as) candidatos (as) que comprovarem 
Avaliação de Títulos, não poderá sob nenhuma hipótese superar a pontuação total de 10 (dez) 
pontos. 
 
6.6. A soma da pontuação máxima a ser atingida pelos (as) candidatos (as) que comprovarem 
Experiência Profissional, não poderá sob nenhuma hipótese superar a pontuação total de 10 
(dez) pontos. 
 
6.7. Serão consideradas como comprovante de experiência profissional os seguintes 
documentos: Carteira de Trabalho (cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (tais como 
portarias, cópia de contrato de trabalho), acompanhados de certidão de tempo de exercício ou 
declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador com informações sobre as atividades 
desempenhadas. 
 
6.8 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, não será considerada 
mais de uma pontuação concomitante no mesmo período. 
 
6.9. Os documentos de certificação que forem representados por diplomas ou 
certificados/certidões de conclusão de Doutorado, mestrado, especializações e residência 
deverão ser expedidos por instituições credenciadas ou reconhecidas pelo MEC. 
 
6.10. Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão 
considerados quando forem compatíveis com o exercício de atividades correspondentes ao 
emprego pleiteado e mediante a sua tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado 
e devidamente revalidado por Universidades Oficiais credenciadas pelo Ministério da Educação 
–MEC. 
 
6.11. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com 
clareza. 



6.12 As certidões de conclusão de curso deverão especificar claramente a data de conclusão do 
curso. 

6.13.Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular, bolsa de estudo (auxílio por atividade 
desempenhada), prestação de serviços como voluntário, monitoria ou participação em 
comissões, comitês e conselhos sem remuneração para pontuação como Experiência 
Profissional. 

6.14 Os pontos que excederem o limite de pontos estipulados nos quadros acima serão 
desconsiderados. 

6.15 Quando o nome do (a) candidato (a) for diferente do constante dos documentos 
apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de 
casamento). 

6.16. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos e 
Experiência Profissional apresentados, a respectiva pontuação do (a) candidato (a) será anulada. 

6.17 Para fins de pontuação de Avaliação de Títulos, não será considerado diploma, certidão de 
conclusão de curso ou declaração que seja requisito para ingresso no emprego pleiteado pelo 
candidato. 

 

 


