
Reunião temática do DCMA realizada dia 21/07/20 via Google Meets 

Tema: Currículo médico 

Palestrantes: Dr. Alfredo Netto e Dra. Maria Carolina 

Dra. Maria Carolina: fez parte de banca avaliadora da prova de residência. Agora as entrevistas 

estão mais objetivas, com base em check list, como ter certificado de língua estrangeira, se 

participou de ligas, se o internato realizado tinha dois anos, se participou em congressos ou 

cursos dentro da área de interesse, se realizou iniciação científica etc. Há perguntas clássicas 

em entrevistas, como: por que você escolheu essa especialidade, quais seus interesses nessa 

área, se já teve contato com pacientes da especialidade de interesse. A entrevista vale muito 

pouco do total da pontuação (10%). Como se apresenta o currículo também faz muita 

diferença, o ideal é que o currículo seja feito de maneira protocolar. É importante permanecer 

bem formal durante a entrevista.  

Dr. Alfredo Netto: ele passou um exemplo de check list com pontuação utilizado para a 

residência de ortopedia, como histórico escolar, produção científica, proficiência em ligas, 

desempenho prático durante a graduação e apresentação do candidato. Os avaliadores dão 

notas para esses quesitos e repassam a nota final para o Coreme. Cada serviço tem as suas 

regras e check list. É legal se mostrar como uma pessoa proativa e que vai se esforçar pelo 

serviço. Sobre a iniciação científica, o que conta mais é que o artigo foi publicado ou 

apresentado em congresso. Bolsa de iniciação científica também é levada em consideração. 

Sobre domínio de língua estrangeira: o que interessa é proficiência em inglês. Participação em 

ligas acadêmicas, projetos de extensão e participação em órgãos acadêmicos também contam 

como desempenho prático. O fato de o aluno ter estudado na faculdade em que ele está 

prestando a prova tem peso, mesmo que subjetivo.  

Dúvidas: 

- Eles consideram a quantidade? Exemplo: é melhor fazer 3 ICs do que apenas um?  

A Macarol disse que na entrevista para psiquiatria é melhor você ter dois certificados de 

proficiência do que apenas um, por exemplo. Mas lembrando que isso varia para cada serviço. 

Para PQ, eles analisam quantas ligas você frequentou (e principalmente se você frequentou 

liga de PQ). O Alfredo disse que IC e certificado em proficiência em inglês são o que mais vale.  

- Qual certificado de proficiência em línguas necessário? No caso do inglês principalmente. 

Preciso ter Cambridge/ toefl? 

Em alguns serviços, como psiquiatria, qualquer certificado é válido. Os certificados de escolas 

de inglês também valem.  

- Se o candidato tem um intercâmbio internacional mas não tem o certificado de inglês, isso de 

alguma forma pode subjetivamente certificar que o candidato fale inglês para o checklist? 

A realização do intercâmbio não prova a proficiência, mas claro que é muito importante o 

intercâmbio constar no currículo. 

- Publicação deve ser na área de interesse? 

Não precisa necessariamente, mas a realização de IC na área mostra que você realmente tem 

interesse e pode levar à discussão do seu artigo na hora da entrevista. 

- Se você tem interesse em muitas áreas, como você monta o currículo? Tipo, pra marcar o 

checklist do simpósio e da liga? 



Alfredo: se você tiver certificado em diversas áreas, talvez seja interessante dar uma filtrada e 

selecionar os certificados que mais condizem com a área. Já a Macraol acredita que é sempre 

melhor colocar todos os seus certificados no currículo, pois mostra que você foi engajado e 

participativo na faculdade 

- Tem diferença no currículo entre participação em liga e presidência em liga? 

Sim, ser da diretoria de liga demonstra que você participou da organização e administração da 

liga, comprovando suas habilidades.  

- Alunos de certas faculdade têm maiores privilégios nas provas de residência do seu hospital 

escola? 

Como são os próprios professores que fazem as questões, os alunos da casa têm maior 

chance de saber que tipo de questão o professor cobra e quais são os assuntos importantes.  

 

 


