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CÓDIGO PSICÓLOGO 

PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO/ 

SEMESTRE 

QUANTIDADE 

MÁXIMA TÍTULOS/ 

MESES 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

QUANT. 

ENTREGUE/

PÁGINA 

PONTUAÇÃO 

ATINGIDA  

1.    ESCOLARIDADE 

1.01 Curso de Doutorado em Programas da Área de Formação. 4,00 1 4,00 
  

1.02 Curso de Mestrado em Programas da Área de Formação. 3,00 1 3,00   

1.03 
Residência Profissional ou Multiprofissional em Psicologia nas 

áreas de Terapia Intensiva, Urgência e Trauma. 
3,00 1 3,00 

  

1.04 
Curso de Pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360h/aula, na área de formação. 
2,00 1 2,00 

  

1.05 
Cursos de capacitação presencial em temas específicos da área 

de Psicologia com carga mínima de 20 (vinte) horas. 
1,00 1 1,00 

  

1.06 
Cursos atualização em urgência/emergência com carga mínima 

de 20 (vinte) horas. 
1,00 1 1,00 

  

1.07 
Curso de capacitação em pré-hospitalar com carga horária 

mínima de 50 (cinquenta) horas.  
1,00 1 1,00 

  

1.08 

Curso de informática (editores de texto, planilhas eletrônicas, 

editores de slide e internet), com carga horária mínima de 20 

(vinte) horas. 

0,50 1 0,50 

  

1.09 
Curso avançado de estruturação e edição de planilhas 

eletrônicas com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 
0,50 1 0,50 

  

2.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.01 

Tempo em serviço de atendimento móvel de urgência em pré-

hospitalar público e/ou privado na atividade do cargo 

pretendido. 

0,75 semestre 7,50 

  

2.02 

Tempo de Serviço no exercício da profissão em unidades de 

urgência/emergência (a exemplo das UPA`s, Pronto Socorro, 

presídios e hospital). 

0,50 semestre 5,00 
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2.03 
Tempo de Serviço no exercício da profissão em outros locais de 

trabalho diferente de 2.01 e 2.02. 
0,25 semestre 2,50 

  

* Do total de 31 pontos limitar-se-á o acúmulo de 10 pontos ao candidato, os pontos a mais serão desprezados. 
OBS: 

1) Os cursos de aperfeiçoamento e atualização só serão pontuados se concluídos a partir de 2015. 

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

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

4) A residência, somente será aceita se concluída.  

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

6) Não serão pontuados 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. 

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

8) A pontuação para o curso de urgência e emergência não será contada se for necessário somar as cargas horárias para 
totalizar 20 horas.  

 
 


