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CÓDIGO MÉDICO 
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1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas de Medicina. 4,00 1 4,00 
  

1.02 Curso de Mestrado em Programas de Medicina. 3,00 1 3,00   

1.04 Residência Médica em especialidades (*)  2,50 1 2,50 

  

1.05 

Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360h/aula, em especialidades 

médicas. 

2,00 1 2,00 

  

1.06 
Curso específico de AMLS - Suporte Médico Avançado de Vida, 

com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 
1,50 1 1,50 

  

1.07 
Curso específico de ACLS – Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas. 
1,50 1 1,50 

  

1.08 

Curso específico de PHTLS – Suporte de Vida no Trauma  em 

Pré-Hospitalar –, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) 

horas. 

1,50 1 1,50 

  

1.09 
Curso específico de PALS – Suporte Avançado de Vida em 

Pediatria –, com carga horária mínima de 16 (dezesseis horas). 
1,50 1 1,50 

  

1.11 
Curso Específico de ATLS – Suporte de Vida Avançado ao 

Trauma, com carga horária mínima de 16 (dezesseis horas). 
1,50 1 1,50 

  

1.12 
Curso específico de BLS – Suporte Básica de Vida, com carga 

horária mínima de 8 (oito) horas. 
1,00 1 1,00 

  

1.13 

Curso presencial de atualização na área de urgência e 

emergência com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.  

 

1,00 2 2,00 

  

1.14 
Curso presencial específico de Ventilação Mecânica em 

Adultos, com carga horária mínima de 8 (oito) horas. 
0,50 1 0,50 
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2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 

Tempo em serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de 

urgência e emergência público e/ou privado na atividade de 

Médico (semestre completo trabalhado). 

1,00 semestre 10,00 

  

2.02 

Tempo de Serviço como Médico em unidades de urgência e 

emergência público e/ou privado (a exemplo das UPA`s, 

Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Penitenciárias e UTI) 

(semestre completo trabalhado). 

0,75 semestre 7,50 

  

2.03 

Tempo de Serviço em atividades de atendimento Médico que 

não seja em unidades de urgência e emergência público e/ou 

privado (a exemplo de posto de saúde, clínicas, hospitais de 

atendimento eletivo)  

0,50 semestre 5,00 

  

(*) Clínica Médica; Clínica Cirúrgica (Angiologia e Vascular, Cancerologia, Cardiovascular, Mão, Cabeça e Pescoço, Aparelho 
Digestivo, Pediatria, Plástica, Torácica, Coloproctologia, Mastologia, Urologia); Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Intensiva (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, 
Neurologia e Infectologia). 
(**)Do total de 45 pontos limitar-se-á o acúmulo de 20 pontos ao candidato, os pontos a mais serão desprezados.  
OBS: 

1) Serão pontuados somente cursos que não sejam de formação concluídos a partir de 2016; 

2) Os cursos de ACLS, AMLS, PALS e BLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016. 

3) Os cursos de ATLS e PHTLS serão válidos com certificação atualizada a partir de 2016. 

4) Somente serão pontuados certificados específicos referentes aos cursos concluídos acima citados, não sendo pontuadas 
disciplinas isoladas inerentes ao mesmo; 

5) Participações em eventos não serão pontuadas, assim como participação em projetos de extensão e de pesquisa; 

6) A residência, somente será aceita se concluída.  

7) Não será pontuado como experiência profissional o tempo de residência, pois já se encontra pontuado no critério de 
formação. 

8) Não será pontuado como experiência profissional estágio curricular ou extracurricular e docência, mesmo que essas 
tenham ocorrido em cursos previstos nessa matriz de títulos como Residência, Especialização e Cursos de curta duração. 

9) Só serão pontuadas experiências profissionais no cargo de interesse a que concorrer o candidato. 

10) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as cargas horárias para 
totalizar 16 horas. Serão aceitos até 2 certificados de conteúdos diferenciados da área de urgência e emergência que 
tenha no mínimo 16 horas total cada um. 

 
 


