
 

 

 
ANEXO II 

 
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM NUTRIÇÃO HOSPITALAR 

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP- 2020 
 

M O D E L O  E  C R I T É R I O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  D O  C u r r i c u l u m  v i t a e  
 
Nome completo:    Número de inscrição: 
Data de Nascimento:     Número do documento: 
Endereço completo: 
Telefone(s):     E-mail:     
Graduação em:     Ano início:  Ano conclusão: 
Instituição de Ensino: 
 

 Pontuação 
Máxima 

1. Estágios extracurriculares relacionados à área que se candidata (com declaração 
emitida pela instituição em papel timbrado) 
(0,3 pontos para cada estágio – máximo de 03 estágios – carga horária mínima por 
estágio = 120 horas) 

0,9 

2. Participação em Pesquisa concluída (com declaração emitida pela instituição ou pelo 
pesquisador responsável em papel timbrado) ou publicações relacionadas a projetos 
de pesquisa, documentados pelo contrato de bolsa de iniciação científica (0,3 pontos 
para cada trabalho – máximo de 02 trabalhos) 

0,6 

3. Cursos extracurriculares, ligados à área de formação. 
 (com certificado emitido pela instituição em papel timbrado) 
 (0,25 pontos para cada curso – máximo de 03 cursos – carga horária mínima por curso 

= 30 horas) 

0,75 

4. Participação em Congressos, Seminários, Encontros e outros Eventos, todos da 
Área de Formação. 
     (com certificado emitido pela instituição, em papel timbrado, promotora do evento) 
     (0,25 pontos para cada evento – máximo de 03 eventos) 

0,75 

Total: 3,0 

 

Local e Data    
 
Assinatura: _______________________________________ 
 
Observação: O candidato deverá apresentar os documentos (declarações e certificados) originais e cópias 
pessoalmente para a aferição dos examinadores. Levar dentro do envelope, contendo a cópia simples dos 
respectivos documentos. Identificar o envelope com as seguintes especificações: Programa de Prática 
Profissionalizante em Nutrição Hospitalar do Hospital Universitário da USP – 2020, com nome do programa e do 
candidato. Os documentos originais e o envelope devidamente identificado deverão ser apresentados no dia 
determinado no site snd@hu.usp, para análise do curriculum vitae com entrevista, no Hospital Universitário da 
USP, Av. Prof. Lineu Prestes 2565, Butantã, São Paulo-SP. 
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