
  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

E R R A T A 

 

Chamada Pública do Processo Seletivo para o Doutorado 2019 

 

No edital de seleção para o Curso de Doutorado 2019 (1º semestre), do 

Programa de pós-graduação stricto sensu em Pesquisa Clínica em Doenças 

Infecciosas, foram realizadas as seguintes alterações: 

  

a. Anexo 01 - Lista de docentes do programa com vagas para orientação 

no curso de doutorado 2019, e 

b. Anexo 05 - Formulário de pontuação do Curriculum Vitae modelo lattes 

 

Atenciosamente, 

 

Rodrigo Caldas Menezes 

Coordenador adjunto de Pós-graduação stricto sensu1 

Médico veterinário LAPCLIN/DERMZOO2 

INI – FIOCRUZ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Contato: Tel.: (5521) 3865-9673 
2 Contato: Tel.: (5521) 3865-9536/9553 



Anexo 01 

 

DOCENTES LINHAS DE PESQUISA 

Adriana Costa Bacelo 

adriana.bacelo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8861663346303670 

 Atenção integral em doenças Infecciosas 

André Machado de Siqueira 

andre.siqueira@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1281092067818926 

 Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

André Miguel Japiassú 

andre.japiassu@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4122963070926092 

 Infecções em pacientes graves: imunopatogenia, 
Terapêutica, Qualidade e Organização 

Andréa Silvestre de Sousa 

andrea.silvestre@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0990926729685349 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas 

Antonio Carlos Francesconi do Valle 

antonio.valle@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8000542514185652 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Armando de Oliveira Schubach 

armando.schubach@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6354463850675291 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

Beatriz Gilda Jegerhorn Grinsztejn 

gbeatriz@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7121133812924668 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Bodo Wanke 

bodo.wanke@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4700701349495427 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Cláudia Maria Valete Rosalino 

claudia.valete@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9968866895749626 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas. 

Cristiane da Cruz Lamas 

cristiane.lamas@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6919337957051528 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Dayvison Francis Saraiva Freitas 

dayvison.freitas@ini.fiocruz.br 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
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http://lattes.cnpq.br/5971386372836503 diagnóstico, tratamento; 

Fabiano Borges Figueiredo 

fabiano.figueiredo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9632331329760037 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

*** Fátima da Conceição Silva 

fconcei@ioc.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2828153245777748 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Fernando Augusto Bozza 

fernando.bozza@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4150524692179865 

 Infecções em pacientes graves: imunopatogenia, 
Terapêutica, Qualidade e Organização 

Gilberto Marcelo Sperandio da Silva 

gilberto.silva@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0026127037236801 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas 

Graziela Maria Zanini 

graziela.zanini@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2731885276840324 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

Hugo Perazzo Pedroso Barbosa 

hugo.perazzo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3619792481257099 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Lara Esteves Coelho 

lara.coelho@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7841962767450482 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Luciana Trilles 

luciana.trilles@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2775706789652317 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Manoel Marques Evangelista de Oliveira 

manoel.marques@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9903817075364286 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Marcelo Rosandiski Lyra 

marcelo.lyra@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1002408464918322 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
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Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Márcia dos Santos Lázera 

marcia.lazera@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7911244508417625 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

*** Marcus Tulius Teixeira da Silva 

marcustulius@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6718930230867842 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

Maria Clara Gutierrez Galhardo 

maria.clara@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1686164518397463 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Maria Inês Fernandes Pimentel 

maria.pimentel@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9267832126219525 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

*** Maria Regina Reis Amendoeira 

amendoei@ioc.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8603149114626762 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

Mauro Felippe Felix Mediano 

mauro.mediano@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6999131332160074 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Patrícia Brasil 

patricia.brasil@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1940508371210944 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

Paula Mendes Luz 

paula.luz@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1664190810210313 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Pedro Emmanuel Alvarenga Americano 
Brasil 

pedro.brasil@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6597654894290806 

 Avaliação Tecnológica em Saúde; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Raquel Brandini De Boni 
 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
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raquel.boni@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6040528509898800 

complicações 

Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de 
Oliveira 

raquel.vasconcellos@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8134556871127442 

 Avaliação Tecnológica em Saúde 

*** Raquel da Silva Pacheco 

raquel.pacheco@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0876985272008105 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

Roberto Magalhães Saraiva 

roberto.saraiva@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3857667403634648 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Rodrigo Caldas Menezes 

rodrigo.menezes@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2811769356300005 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Rodrigo de Almeida Paes 

rodrigo.paes@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/5430693154360902 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Rosely Maria Zancopé Oliveira 

rosely.zancope@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7789024715762694 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Ruth Khalili Friedman 

ruth.friedman@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3338982100866452 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Sandra Wagner Cardoso 

sandra.wagner@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4637056186496355 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Sandro Antonio Pereira 

sandro.pereira@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8616221767168388 

 Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, 
taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controles, 
diagnóstico, clínica e tratamento com foco em parasitas 
do gênero Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma e 
Plasmodium; 

 Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: 
eco-epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, 
diagnóstico, tratamento; 

Solange Cesar Cavalcante  Tuberculose e HIV; 
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solange.cavalcante@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8833072812952248 

Sonia Regina Lambert Passos 

sonia.lambert@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1563815489548742 

 Avaliação Tecnológica em Saúde 

Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos 

valdilea.veloso@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6266684004174408 

 Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e 
complicações 

Valéria Cavalcanti Rolla 

valeria.rolla@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0311400155430166 

 Tuberculose e HIV; 

***Yara Hahr Marques Hökerberg 

yarahahr@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0133246013470288  

 Avaliação Tecnológica em Saúde 

 
*** Apenas uma vaga disponível para orientação em 2019. Será aceita apenas a inscrição 
de um aluno para concorrer a uma vaga de mestrado ou de doutorado. 
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Anexo 05 

 
 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES (LETRA LEGÍVEL) 

 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 

Formação Acadêmica Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(3 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

1) Mestrado 2   

2) Residência ou Especialização 1   

3) Iniciação Científica (PIBIC, CNPq, FAPERJ ou equivalente) 0,5 ponto por ano 

até 1 ponto 
1   

4) Monitoria 0,25 ponto por semestre até 0,5 ponto 0,5   

5) Estágio extracurricular (Fiocruz, internato ou equivalente) 0,25 ponto por 

semestre até 0,5 ponto 
0,5   

6) Bolsa de apoio técnico nível médio CNPq, FAPERJ ou equivalente, mínimo de 1 

ano 
1   

7) Bolsa de apoio técnico nível superior CNPq, FAPERJ ou equivalente (técnico-

tecnologista, capacitação técnica e treinamento), mínimo de 1 ano 
1   

8) Curso de aperfeiçoamento (180 horas) 0,5   

9) Experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em 

saúde, 1 ponto por ano até 2 pontos 
1   

Produção Bibliográfica em Artigos (nos últimos 5 anos) 

Publicados ou aceitos em periódicos científicos, segundo os critérios abaixo:  
Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(4 pontos) 

 

10) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis A1 Medicina I ou 

com fator de impacto (JCR-ISI Web of Science) ≥4,5  
2 (por artigo)   

11) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis A2 Medicina I ou 

com fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) >3,21≤4,49 
1,5 (por artigo)   

12) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B1 Medicina I ou 

com fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) >2,20≤3,21 
1 (por artigo)   

13) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B2 Medicina I ou 

com fato de impacto (JCR-ISI Web of Science) ≥1,10≤2,20 
0,5 (por artigo)   

14) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B3 Medicina I ou 

com fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) >0,5≤1,09 

0,25 (por 

artigo) 
  

15) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B4 Medicina I ou 

com fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) <0,5 ou sem fator de impacto 

(JCR- ISI Web of Science) e indexado nas bases ISI+Scimago+Scopus 

0,20 (por 

artigo) 
  

16) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B5 Medicina I ou 

sem fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) e indexado nas bases 

MedLine+Scielo. 

0,15 (por 

artigo) 
  

17) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis C Medicina I ou 

sem fator de impacto (JCR- ISI Web of Science) e não indexado nas bases 

ISI+Scimago+Scopus ou MedLine+Scielo. 

0,10 (por 

artigo) 
  

18) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis A1 ou 

A2 Medicina I ou com fator de impacto (JCR-ISI- Web of Science) >3,21 

1,5 (adicionar 

por artigo) 
  

19) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B1 ou 

B2 Medicina I ou com fator de impacto (JCR-ISI- Web of Science) ≥1,10≤3,21 

0,5 (adicionar 

por artigo) 
  

20) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis B3 

(ou com fator de impacto JCR >0,5≤1,09), B4 (ou com fator de impacto JCR <0,5 

ou sem fator de impacto JCR e indexado nas bases ISI+Scimago+Scopus) ou B5 

Medicina I (ou sem fator de impacto JCR e indexado nas bases MedLine+Scielo) 

0,25 (adicionar 

por artigo) 
  

Produção Bibliográfica em Livros, Capítulos de Livros e Congressos (nos Pontuação Pontuação  



últimos 5 anos) máxima 

(3 pontos) 

21) Autor de livro técnico-científico com corpo editorial 2 (por livro)   

22) Autor de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da Saúde ou 

equivalente) sem corpo editorial 
1,5 (por livro)   

23) Organizador de livro técnico-científico com corpo editorial 1,5 (por livro)   

24) Organizador de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da 

Saúde ou equivalente) sem corpo editorial 
1 (por livro)   

25) Capítulo de livro técnico-científico com corpo editorial 
1 (por 

capítulo) 
  

26) Capítulo de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da Saúde ou 

equivalente) sem corpo editorial 

0,5 (por 

capítulo) 
  

27) Trabalho em congresso internacional 
0,3 (por 

trabalho) 
  

28) 1o autor em trabalho em congresso internacional 
0,3 (por 

trabalho) 
  

29) Trabalho em congresso nacional 
0,2 (por 

trabalho) 
  

30) 1o autor em trabalho em congresso nacional, seminários científicos 
0,2 (por 

trabalho) 
  

31) Trabalho em congresso regional, estadual, jornada de iniciação científica ou 

bienal de pesquisa da Fiocruz 

0,1 (por 

trabalho) 
  

32) 1o autor em trabalho em congresso regional, estadual, jornada de iniciação 

científica ou bienal de pesquisa da Fiocruz 

0,1 (por 

trabalho) 
  

CURRÍCULO - TOTAL DE PONTOS (MÁXIMO 10 PONTOS) 
 

 
  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E ENTREVISTA 

Pontuação 

mínima no 

ítem para 

aprovação  

Pontuação 

máxima do 

ítem 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

PROJETO: 

1) Adequação ao Programa, conteúdo científico, justificativa e objetivos 

2) Metodologia 

3) Factibilidade e viabilidade nos 48 meses do doutorado 

 

2,0 

1,5 

1,5 

 

4,0 

3,0 

3,0 

 

ENTREVISTA:  

1) Conhecimento teórico-prático do projeto 

2) Motivação e disponibilidade para o projeto 

3) Exequibilidade do projeto pelo aluno 

 

2,0 

1,0 

2,0 

 

4,0 

2,0 

4,0 

 

PONTUAÇÃO TOTAL 
 

 

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL / 3) 
 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Pontuar o Curriculum Vitae modelo Lattes com base no Anexo 5 (pontuação máxima de 10 

pontos) 

2. O documento para comprovação de Formação Acadêmica e Profissional deverá ser 

fornecido pela Instituição de Ensino ou de Fomento (por exemplo, Termo de Outorga). 

Declaração do orientador não será aceita como comprovante; 

3. A experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em saúde deverá 

ser comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou contra-cheque; 

4 Link para consulta ao WebQualis da CAPES para a classificação do periódico (área de 

Medicina I), no qual o seu artigo foi publicado: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/lista

ConsultaGeralPeriodicos.jsf 



5 O fator de impacto (JCR) poderá ser verificado no próprio currículo Lattes, ao final da linha 

da respectiva referência 

6 Sinalizar na versão impressa do Currículo Lattes entregue na inscrição, a produção 

bibliográfica pontuada, bem como a classificação do periódico no WebQualis na área de 

Medicina I ou fator de impacto JCR, ou a base de dados em que o periódico foi indexado 

(caso o artigo não tenha fator de impacto) 

7 Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que forem pontuados 

no formulário (anexo 5) 

8 Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem comprovantes de 

itens não registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes 

9 Será eliminado o candidato cuja nota final da avaliação seja inferior a 6 (seis)  

10 Também será eliminado o candidato que não obtiver a pontuação mínima em cada item 

específico do projeto e da entrevista ou se o somatório de cada um deles for inferior a 6 

(seis)  

11 A pontuação do Curriculum Vitae será utilizada para o cálculo da nota final e classificação 

do candidato. Não haverá nota mínima que implique em eliminação do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


