
 

 

UNIMED – SANTA MARIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCESSO SELETIVO 01/2019 - SELEÇÃO DE COOPERAÇÃO DE MÉDICOS 

EDITAL Nº 03/2019 – ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DE TÍTULOS 

 

O Dr. Ernani Clóvis Bulow, Presidente da Unimed Santa Maria/RS, por este Edital, torna público o 
presente edital que determina os procedimentos para a Entrega de Documentos e Avaliação da Prova 
de Títulos, conforme segue: 

1. Todos os candidatos inscritos no respectivo Processo Seletivo, deverão entregar os documentos 
para avaliação para a Prova de Títulos, no turno inverso (tarde) ao da Prova Teórica-objetiva. 

2. A Prova de Títulos é de caráter classificatório. 

3. Os documentos deverão ser entregues em envelope tamanho A4, devidamente lacrado, constando 
a identificação do candidato: Nome, Nº de Inscrição e Especialidade para a qual está concorrendo. 

3.1 Os títulos deverão ser apresentados na versão original ou por meio de cópia autenticada, 
acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos 
Entregues, modelo disponibilizado no site da Fundatec www.fundatec.org.br, sendo que uma delas deverá 
ser colocada dentro do envelope para a avaliação da Banca Examinadora e a outra deverá ficar do lado de 
fora, à qual será devolvida ao candidato após geração do protocolo de recebimento. 

3.2 O envelope poderá ser entregue por outra pessoa, devendo o formulário estar, no entanto, 
devidamente assinado pelo candidato. 

3.3 A pessoa que receber os documentos da Prova de Títulos no Protocolo da FUNDATEC será 
responsável somente pelo recebimento do envelope fechado contendo os documentos, não lhe cabendo a 
responsabilidade de avaliação e conferência, tão pouco serão feitas aferições documentais no local. 

3.4 O preenchimento correto do Formulário da Relação de Títulos Entregues é de inteira 
responsabilidade do candidato. 

3.5 A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela 
de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Avaliadora analisará os documentos na 
alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.  

 

4. TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS: 

GRUPO I – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (Peso 30) 

Descrição Pontuação 

Doutorado na área objeto do concurso 1,00 

Doutorado em área não objeto do concurso 0,70 

Mestrado na área objeto do concurso 1,00 

Mestrado na área não objeto do concurso 0,70 

MBA em área de saúde ou gestão de cooperativas 1,00 

Residência médica em área não objeto do concurso, regulamentada 
segundo a lei 

0,50 

Especialização na área objeto do concurso com carga mínima de 360, com 
exigência de aproveitamento e frequência 

0,80 



Especialização em área não objeto do concurso 0,40 

GRUPO II – ATIVIDADES PROFISSIONAIS (Peso 50) 

Descrição Pontuação 

Atividade profissional comprovada na área objeto do concurso, com 
experiência mínima de 2 anos  

1,00 nos primeiros 2 anos e 
0,20 semestre subsequente 

Participação em conselhos e/ou comissões de entidades de saúde e 
formação profissional, com tempo mínimo de 1 ano 

1,00 no primeiro ano e 0,10 
por semestre subsequente 

Atividade profissional docente na área objeto do concurso, por um período 
mínimo de 1 ano 

1,00 no primeiro ano e 0,2 
por semestre subsequente 

Participação em diretoria e/ou conselhos de sociedades cientificas 
estaduais, nacionais ou internacionais por período mínimo de 1 ano 

0,20 no primeiro ano e 0,10 
por ano subsequente 

Participação em Conselhos e/ou Diretoria de outras cooperativas por no 
mínimo 1 ano 

0,30 no primeiro ano e 0,10 
por ano subsequente 

Atividade profissional comprovada nos meios próprios da Cooperativa 0,50 por semestre 

GRUPO III – PRODUÇÃO CIENTIFICA, TÉCNICA E CULTURAL (Peso 20) 

Descrição Pontuação 

Autoria de livro na área objeto do concurso  0,30 por livro 

Autoria de capitulo de livro na área objeto do concurso  0,20 por capitulo 

Autoria de artigo cientifico na área objeto do concurso, publicado em 
periódico cientifico classificado no sistema QUALIS 

0,10 por artigo 

Co-autoria de artigo cientifico na área objeto do concurso publicado em 
periódico cientifico classificado no sistema QUALIS 

0,05 por artigo 

Coordenação de projeto de pesquisa registrado na Plataforma Brasil 0,60 por projeto 

Coordenação de comissão organizadora de evento cientifico ou 
tecnológico na área de saúde  

0,20 por evento 

 

4.1 A comprovação dos títulos deverá ser feita da forma abaixo indicada:  

 

4.1.1 GRUPO I: 

4.1.1.1 Doutorado, Mestrado, MBA, Residências e Especialização: cópia autenticada do certificado, 
atestado ou declaração emitida pela instituição organizadora. 

4.1.1.2 Os diplomas deverão ser apresentados devidamente registrados e expedidos por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

4.1.1.3 Os diplomas relativos a cursos de Especialização deverão ter carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas, modalidade Lato Sensu.  

4.1.1.4 O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá 
apresentar certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição. 

4.1.1.5 O certificado ou diploma de graduação expedido por universidade estrangeira deverá estar 
revalidado por universidade pública brasileira que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, 
respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação (artigo 48, §§ 2.º e 3.º, da Lei 
Federal n.º 9.394/1996).  

 

4.1.2 GRUPO II: 

4.1.2.1 A documentação entregue deve registrar a experiência profissional através das atividades básicas 
desenvolvidas pelo candidato e o período, considerando a data de início e de término (dia, mês e ano), em 
que as desempenhou. 

a) Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço que informe o período (com data de início e fim) e a 



espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades básicas desenvolvidas; ou 

b) Estatuto social acrescido da Ata de Eleição e de declaração informando a condição de trabalho, o 
período, bem como a descrição das atividades desenvolvidas; ou 

c) Por meio de Contratos e/ou certidões e/ou atestados de órgãos públicos ou de empresas privadas, com 
firma reconhecida, em papel com timbre, carimbo, data e assinatura do responsável que identifique 
claramente as atividades básicas desenvolvidas pelo candidato e o período, considerando a data de início e 
de término (dia, mês e ano), em que as desempenhou; ou 

d) Certidão do acervo técnico ou similar a ser expedida pelo Conselho Profissional respectivo, cujo 
documento comprobatório deve ser oficial (papel com timbre, carimbo, data e assinatura do responsável) e 
identificar claramente as atividades básicas desenvolvidas e o período em que o candidato prestou os 
serviços, com a data de início e de término (dia, mês e ano); ou 

e) Declaração do órgão ou empresa ou de certidão de Tempo de Serviço efetivamente exercido no exterior, 
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, identificando claramente as atividades 
básicas desenvolvidas e o período em que o candidato prestou os serviços, com a data de início e de 
término (dia, mês e ano); ou 

f) Documentos emitidos pelas instituições de ensino e pesquisa identificando claramente as atividades 
básicas desenvolvidas e o período em que o candidato prestou os serviços, com a data de início e de 
término (dia, mês e ano). 

4.1.2.2 As declarações citadas no item anterior deverão apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 
nome da instituição emitente; endereço e telefones válidos, CNPJ, identificação completa do profissional 
(candidato); descrição do emprego/função/cargo exercido e principais atividades desenvolvidas; local e 
período (início e fim) de realização das atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo 
legível, acompanhado de cargo/função). 

4.1.2.3 Para fins de contagem de tempo de experiência, será considerado ano o período de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias, independentemente do dia de seu início.  

4.1.2.4 Será admitida a soma de períodos temporais.  

 

4.1.3 GRUPO III: 

4.1.3.1 Todos os candidatos que queiram ter pontuação nesse quesito, deverão entregar juntamente com 
os documentos relacionados abaixo, cópia do Currículo Lattes. 

4.1.3.2 Livros publicados: cópia da capa e contracapa do livro em que constem o Título do livro e o(s) 
nome(s) do(s) autor(es), e cópia da página da catalogação bibliográfica (ISSN).  

4.1.3.3 Capítulos de livros: cópia integral do capítulo, cópia da capa e contracapa do livro em que 
constem o Título do livro e o(s) nome(s) do(s) autor(es), e cópia da página da catalogação bibliográfica 
(ISSN). 

4.1.3.4 Artigos publicados:  

a) Artigos já publicados: Apresentar cópia do artigo extraído da revista e página do webqualis comprovando 
o extrato da revista (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam).  

b) Artigos Aceitos: Apresentar carta de aceite da revista, cópia do artigo e página do webqualis 
comprovando o extrato da revista (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam). 

4.1.3.5 Coordenador de projetos de pesquisa: Comprovante de requerimento gerado pelo sistema 
Plataforma Brasil, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios à condição de pesquisador 

principal (documentos de aprovação de projetos, contratos, convênios, relatórios oficiais, ou outros 
documentos afins) e/ou declaração ou certificado emitido pela instituição responsável,  

4.1.3.6 Organização de eventos técnicos e científicos: Apresentar certificado que contenha nome do 
evento, data, local e nome do organizador. Caso não tenha sido fornecido certificado ao organizador, 
inserir o site ou programa oficial que contenha essa informação. 

 

4.1.4 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS TÍTULOS  

4.1.4.1 Todos os títulos deverão ser encaminhados em cópias autenticadas. 

4.1.4.2 Somente serão aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet se estes apresentarem a 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam


possibilidade da autenticação eletrônica.  

4.1.4.3 Somente serão aceitos certificados ou declarações com a assinatura eletrônica se estes 
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.  

4.1.4.4 Não serão aceitos e-mails ou cópia de e-mails para avaliação na prova de títulos, tampouco para 
esclarecimentos de documentos emitidos e apresentados. 

4.1.4.5 A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para efeito de classificação dos candidatos. 

4.1.4.6 O curso que concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título. 
Entretanto, o curso deverá ser nominado na relação de documentos.  

4.1.4.7 Os títulos deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. Quando aplicável, 
deverão ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso ou Declaração oficial, em papel timbrado da 
instituição, contemplando todos os requisitos para a obtenção do título. 

4.1.4.8 Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o previsto neste 
Edital. 

4.1.4.9 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para 
esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues. 

4.1.4.10 Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados. 

4.1.4.11 Serão considerados apenas os títulos obtidos até a publicação deste Edital de Abertura. 

4.1.4.12 Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a prova de títulos for diverso do 
nome que constar no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome 
(Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de 
invalidação da pontuação ao candidato. 

4.1.4.13 Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado 
da tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original), e, no caso de Graduação e Pós-
Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

4.1.4.14 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem 
apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas. 

4.1.4.15 Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos. 

4.1.4.16 Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação; e, comprovada a respectiva culpa, será 
excluído do Concurso Público. 

4.1.4.17 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção da Unimed de Santa Maria e de 
Concursos da FUNDATEC. 

 

Santa Maria, 07 de maio de 2019. 

 

Dr. Ernani Clóvis Bulow 
Presidente da Unimed Santa Maria/RS 

 


