
01.00

sim não

01.01

Residência em Cirurgia Geral (CH mínima 2880h/ano) 2(dois) 

anos para formações antes de 2022 e 3(três) anos para ingressos 

em 2022. 

01.02
Residência/Estagio em Cirurgia Plástica (CH mínima 2880h/ano 

03(três) anos, local de estagio deve ser credenciado pela SBCP). 

02.00

Item Atividade Comprovação
Ponto por 

item
Máximo Total 

02.01
Pós-graduação stricto-sensu em áreas cirúrgicas Doutorado ou 

Mestrado.

Certificado ou cópia da ata de defesa/dissertação/tese de Instituição de Ensino 

Superior Reconhecida pelo MEC com temática cirúrgica. 
0,3 0,3

02.02 Língua estrangeira - curso completo nível avançado 
Certificado de no mínimo 800 horas ou Teste de Proficiência Nível Avançado 

(inglês ou outra língua estrangeira) 
0,2 0,2

máximo 0,5

03.00

Item Atividade Comprovação
Ponto por 

item
Máximo Total 

03.01
Viagens de estudo ou trabalho ao exterior em instituição renomada 

(Cirurgia Plástica) Permanência mínima de 15(quinze) dias 

Declaração ou certificado da instituição estrangeira na qual participou de 

atividade profissional ou acadêmica, especificando qual foi a atuação, a carga 

horária, o período (mínimo de 15 dias) e a assinatura da instituição. 

0,2 0,2

03.02
Concursos públicos aprovados em cirurgia geral (não será́ 

pontuado concurso para residência médica).

Declaração ou certificado que foi aprovado em concurso público para atuar 

como cirurgião geral, com a data da aprovação. 
0,2 0,2

máximo 0,4

04.00

Item Atividade Comprovação
Ponto por 

item
Máximo Total 

04.01
Monitorias em Anatomia e Disciplinas de matrizes cirúrgicas 

(exclusivamente acadêmicas em graduação) 1 ano no letivo

Declaração ou certificação de atuação da instituição na qual atuou como 

monitor constando o nome do candidato e que realizou a atividade de monitoria 

com a informação do período e do conteúdo 

0,3 0,3

04.02
Aulas ministradas para residentes e/ou acadêmicos (não será́ 

pontuado no serviço que atua).

Declaração ou certificado da instituição na qual proferiu aulas para residentes 

ou para especializando ou graduandos. Os certificados ou declarações devem 

constar o nome do candidato, a carga horária, a atividade desempenhada e a 

assinatura da instituição. 

0,1 por aula 0,2

04.03 Coordenação de curso de Cirurgia Plástica em Ligas acadêmicas. 

Declaração ou certificação de atuação da instituição na qual atuou como 

coordenador de curso constando o nome do candidato e que realizou a 

atividade de coordenação com a informação do período. 

0,3 0,3

Máximo 0,8

05.00

Item Atividade Comprovação
Ponto por 

item
Máximo Total 

05.01

Participação como ouvinte em reuniões cientificas Jornadas; 

Simpósios; de leves ; Cursos Depor/Denade, (serão consideradas 

aulas do PEC). 

Declaração ou certificado da instituição ou organizadora na qual participou do 

evento cientifico, especificando a condição do candidato como palestrante ou 

participante, a carga horária e o nome do evento com a assinatura do 

representante da instituição. 

0,1 0,8

05.02
Participação como ouvinte em Jornadas e Congressos da SBCP e 

apoiadas pela SBCP (Queimaduras, Crânio, Fissuras...)

Declaração ou certificado da SBCP especificando que o candidato participou 

de jornadas e congressos de sua coordenação, o nome do evento e a assinatura 

do representante da instituição 

0,15 0,9

05.03
Participação em cursos da SBCP (cursos adicionais no congresso 

brasileiro da SBCP no máximo 3 por ano) 

Declaração ou certificado da SBCP especificando que o candidato participou 

de cursos de sua coordenação, o nome do curso e a assinatura do representante 

da instituição. 

0,1 0,6

05.04
Participação em cursos de residente da SBCP (Curso Integrado 

Nacional-CIN) – Certificado anual

Declaração ou certificado da SBCP especificando que o candidato participou 

de cursos de sua coordenação, o nome do curso e a assinatura do representante 

da instituição. 

0,4 1,2

05.05
Participação em Cargos de Jornadas da SBCP e filiadas como 

apoiadas pela SBCP (Queimaduras, Crânio, Fissuras...)

Declaração ou certificado da instituição ou organizadora na qual o candidato 

participou respondendo por cargos (presidente, secretário etc.), com o nome do 

evento, do cargo exercido, do candidato e assinado pela instituição. 

0,1 0,2

05.06
Apresentação de Trabalhos em Cirurgia Plástica em eventos 

científicos (Ex.: vídeos, pôster, e-pôster - tema livre) 

Declaração ou certificado de apresentação em eventos científicos como 

trabalho oral ou em forma de pôster, e- pôster ou vídeo. 
0,2 0,6

Subtotal 

Atividades   Item

Certificado de conclusão da residência médica de Instituição Autorizada para realização da 

residência, acompanhado de declaração de instituição credenciada para realização de residência 

Certificado de conclusão da residência médica de Instituição Autorizada para realização da 

residência, acompanhado de declaração de instituição credenciada para realização de residência 

ATIVIDADE CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (considerar eventos online e presenciais com certificado)

ANEXO II - RESQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Apresentou a 

documentaçãoComprovação

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

ATIVIDADE DIDÁTICA (serão considerados eventos online e presenciais com certificado)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL PARA FINS DE BONIFICAÇÃO

OBS. A  avaliação da documentação, não será somada ao resultado do Exame, sendo utilizada, exclusivamente, para fins de apuração da bonificação 

prevista no item 5.2 

Subtotal 

Subtotal 

FORMAÇÃO ACADÊMICA

PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO



ANEXO II - RESQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
05.07

Autoria ou coautoria de Trabalhos em Cirurgia Plástica em 

eventos científicos (E: vídeos, pôster, e-pôster - tema livre) 
0,2 1,0

05.08
Trabalhos publicados ou aceitos para publicação em revistas 

médicas indexadas Scielo e Lilacs 
0,5 1,0

05.09
Trabalhos publicados ou aceitos para publicação em revistas 

médicas indexadas Medelín e RBCP 
0,5 1,0

05.10
Livros e capítulos de livros em Cirurgia Plástica (autoria ou 

coautoria) 

Declaração ou certificado da editora que informe o título do capítulo, nome do 

autor e coautor (quando o candidato for o coautor) e o referencia mento 

bibliográfico conforme regras da ABNT da obra. 

0,5 0,5

05.11
Autoria de Trabalhos premiados em Cirurgia Plástica (será́ 

pontuado sendo o candidato autor)

Declaração ou certificado da premiação recebida pelo candidato em temática de 

Cirurgia Plástica com nome do trabalho, a autoria, e a assinatura da instituição 

que premiou. (Menção honrosa a primeiro prêmio)

0,5 0,5

Maximo 8,3

Nota 

Máxima

Total 

obitido

0,5

0,4

0,8

8,3

10

5,0VALOR DE CORTE PARA OBTER PONTUAÇÃO NA PROVA TEÓRICA

FORMAÇÃO ACADÊMICA

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ATIVIDADEDIDÁTICA

ATIVIDADE CIENTÍFICA

TOTAL

RESUMO DAS NOTAS

Subtotal 

- Declaração ou certificado de autoria ou coautoria de trabalho oral ou em 

forma de pôster, e-pôster ou vídeo apresentado em eventos científicos. 

- Declaração ou certificado emitido pelo periódico cientifico (SCIELO, 

LILACS, Medelín e RBCP) informando a indexação da revista conforme 

sistema Quais da Capes (para as que tiverem) a qual o artigo foi publicado, 

acompanhado do nome do autor e coautor (quando o candidato for coautor), o 

título do artigo e data de publicação. Em caso de não apresentar a declaração 

ou certificação, a cópia do artigo deve ser encaminhada em sua integra, 

apresentando todos os dados equivalentes ao de uma declaração emitida pelo 

periódico. 


