
FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / SECRETARIA DA SAÚDE

EDITAL Nº 01/2022 PERFIL 01/2022 Saúde Mental

1                                        

Apresentação de 

Currículo                                                                                                                     

Obrigatório                                                                                       

SIM/ NÃO 

2                     

Graduação na área 

das Ciências da 

Saúde                                                                  

Obrigatório                                                       

SIM/ NÃO

3                      

Experiência mínima 

de três anos na 

área de formação                                               

Obrigatório                                                       

SIM/ NÃO

Validação                     

Sim/Não

4 

Experiência 

comprovada em 

atividades voltadas à 

política de saúde 

mental OU na atenção 

primária em saúde                        

SIM  (máx) 2,0            

NÃO = 0,00

5

 Experiência 

comprovada em 

processos de 

capacitação/formação 

de profissionais OU 

em gestão e/ou 

políticas públicas

SIM = (máx) 2,0            

NÃO = 0,00

6                            

Desejável:               

Residência 

multiprofissional 

em saúde mental 

coletiva e/ou pós-

graduação na área 

da saúde mental                                     

SIM =  2,0            

NÃO = 0,00

Resultado da 1ª 

Etapa                              
Classificado/ Não 

Classificado 

Máximo 6 pontos

Indicar 

quais 

candidatos 

devem ser 

chamados 

para a 

entrevista.

1

2

3

Tabela de Pontuação - Peso dos documentos comprobatórios

Nome do avaliador:

Nome: Cargo: Ass:

Quadro 01

Questões eliminatórias. Caso o candidato tenha um resposta negativa, não passa para a segunda fase da avaliação curricular.

Quadro 02

Questão 4 e 5: considerar 0,5 por ano de experiência, sendo que a contagem poderá atingir até 04 anos, totalizando 2,0 pontos máximos

Formação Acadêmica:

Obrigatório: Graduação na área das Ciências da Saúde.

	Desejável: Residência multiprofissional em saúde mental coletiva e/ou pós-graduação na área da saúde mental

Experiência Profissional:

Obrigatório: Experiência mínima de três (3) anos na área de formação; 

Desejável: Experiência comprovada em atividades voltadas à política de saúde mental OU na atenção primária em saúde; 	experiência comprovada em processos de capacitação/formação de profissionais OU em gestão e/ou políticas 

públicas.

Outros: 

Obrigatório: disponibilidade para viagens; disponibilidade de tempo em horário comercial para atender às responsabilidades do contrato; atuar presencialmente na SES, em Porto Alegre; ter facilidade com mídias digitais.

Candidatos

QUADRO 1 QUADRO 2


