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PROGRAMA 
 
Anatomia Humana 
 
Sistema Esquelético 
Sistema Muscular 
Sistema Cardiovascular 
Sistema Respiratório 
Sistema Digestório 
Sistema Urogenital Masculino e Feminino 
Sistema Nervoso Central e Periférico 
 
Morfologia Experimental 
 
Manejo com animais de laboratório 
Noções de esterelização e biossegurança 
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 

a. Formação Profissional até o máximo de 2,0 pontos. 

Graduação  
- 0,3 ponto por curso de bacharelado na área do concurso. 
- 0,2 ponto por curso de licenciatura na área do concurso. 
- 0,1 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,3 ponto 

Cursos de aperfeiçoamento 
- 0,07 ponto por curso na área do concurso. 
- 0,02 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,3 ponto 

Cursos de especialização 
- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
- 0,03 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,4 ponto 

Curso de mestrado 
- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
- 0,03 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,5 ponto 

Curso de doutorado 
- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
- 0,03 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,5ponto 



 
b. Experiência profissional até o máximo de 6,0 pontos. 
Experiência técnica na área do concurso 
- 0,1 ponto por mês completo de atividade como técnico em laboratório na 
área do concurso. 

até 3,0 pontos 

Experiência administrativa 
- 0,1 ponto por mês completo de atividade como chefe de laboratório na área 
do concurso. 
- 0,05 ponto por mês completo de atividade como chefe de laboratório fora da 
área do concurso. 
- 0,1 ponto por mês completo como responsável por atividade administrativa 
em laboratório na área do concurso. 

- 0,05 ponto por mês completo como responsável por atividade administrativa 
em laboratório fora da área do concurso. 

até 2,0 ponto 

Estágios não curriculares na área do concurso 
- 0,05 ponto por mês completo de atividade. 

até 1,0 ponto 

 
 

c.  Atividades relacionadas à área do concurso, até o máximo de 2,0 pontos. 
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos últimos 
cinco anos. 

- 0,01 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos sem 
apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,02 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos e similares 
com apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,2 ponto por publicação técnico-científica (exceto resumos). 

- 0,05 ponto por mês completo de participação com atividade técnica em 
projeto de pesquisa. 

- 0,05 ponto por mês completo de bolsa de iniciação científica. 

- 0,02 ponto por mês completo de bolsa de trabalho, monitoria ou estágio não 
remunerado. 

até 0,4 ponto 

Atividades de extensão. 

- 0,05 ponto por mês completo de participação com atividade técnica em 
projeto de extensão. 

- 0,02 ponto por mês completo de bolsa de trabalho ou estágio não 
remunerado em projeto de extensão. 

até 1,0 ponto 

Premiação técnico-científica. 

- 0,05 ponto por prêmio recebido. 

até 0,6 ponto 

 
 


