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COFFITO 

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E  

TERAPIA OCUPACIONAL 
 

P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  D O  
E X A M E  D E  C O N H E C I M E N T O  P A R A  C O N C E S S Ã O  D E  R E G I S T R O  D O  T Í T U L O  

D E  E S P E C I A L I S T A  N A S  Á R E A S  D E  F I S I O T E R A P I A  E  T E R A P I A  
O C U P A C I O N A L  

 
O Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Termo, TORNA PÚBLICO o Primeiro Termo de Retificação do Edital de Abertura, 
conforme segue: 

 
Art. 1º Fica RETIFICADO o subitem 7.1 do Edital de Abertura, no que se refere ao horário de realização das provas, 
conforme segue:  
 
Onde se lê: 
 
7.1  As Provas Objetiva e Discursiva serão aplicadas de forma ONLINE e ocorrerão na data provável de 21 de novembro 

de 2021, em horário a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico 

www.ethosconcursos.com.br. 

 

Leia-se:  
 
7.1  As Provas Objetiva e Discursiva serão aplicadas de forma ONLINE e ocorrerão na data provável de 21 de novembro 

de 2021, no período das 14h às 18h, observado horário oficial de Brasília/DF. 

 
 
Art. 2º Fica RETIFICADO o Anexo II do Edital de Abertura, Tabela de Avaliação de Títulos, passando a conter a seguinte 
redação: 

 
FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado com tese relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia Aquática 2 2  

2 
Doutorado com tese não relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia 
Aquática 

1,8 1,8  

3 
Mestrado com dissertação relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia 
Aquática 

1,5 1,5  

4 
Mestrado com dissertação não relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia 
Aquática 

1,3 1,3  

5 
Especialização Lato Sensu de Fisioterapia Aquática (duração igual ou superior a 
360 horas/aula) 

1 1  

6 
Especialização Lato Sensu ou residência em outra área com trabalho de conclusão 
na área de conhecimento de Fisioterapia Aquática (duração igual ou superior a 
360 horas/aula) 

0,6 0,6  

7 
Especialização Lato Sensu ou residência em outra área (duração igual ou 
superior a 360 horas/aula) 

0,4 0,4  

8 
Curso / Formação em metodologias especializadas da Fisioterapia Aquática 
(Métodos Terapêuticos) na área requerida (duração igual ou superior a 50 
horas/aula) 

0,3 1,2  

9 
Curso / Formação continuada na Fisioterapia Aquática (duração igual ou 
superior a 20 e máximo de 49 horas/aula) (últimos 5 anos) 

0,1 0,5  

 Pontuação máxima da categoria  2  

     

B PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 
Autor de artigo científico com tema relacionado à área de conhecimento de 
Fisioterapia Aquática, em revista indexada no Qualis CAPES no estrato A (últimos 
5 anos) 

1 2  

2 
Autor de artigo científico com tema relacionado à área de conhecimento de 
Fisioterapia Aquática, em revista indexada no Qualis CAPES no estrato B (últimos 
5 anos) 

0,5 1  

3 Livro relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia Aquática (autor, 1 2  

http://www.ethosconcursos.com.br/
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organizador ou editor; com ISBN) 

4 
Autor de capítulo de livro relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia 
Aquática (com ISBN) 

0,5 1  

5 Registro de patente relacionada à área de conhecimento de Fisioterapia Aquática 0,75 1,5  

6 
Apresentação de trabalho em eventos científicos regionais, nacionais e 
internacionais em Fisioterapia Aquática (pôster, oral, presencial ou on-line) 
(últimos 10 anos) 

0,1 0,5  

7 
Orientação de tese de doutorado relacionada à área de conhecimento de 
Fisioterapia Aquática 

0,5 1  

8 
Orientação de dissertação de mestrado relacionada à área de conhecimento de 
Fisioterapia Aquática 

0,4 0,8  

9 
Orientação de trabalho de conclusão de curso de especialização Lato Sensu 
relacionado à área de conhecimento de Fisioterapia Aquática 

0,2 0,8  

10 
Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação relacionado à área de 
conhecimento de Fisioterapia Aquática 

0,1 0,8  

 Pontuação máxima da categoria  2  

     

C 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS/CONGRESSOS) (ÚLTIMOS 10 
ANOS) 

Pontuação Limite Nota 

1 
Participação como palestrante em eventos científicos internacionais de Fisioterapia 
Aquática ou de Fisioterapia com palestra em Fisioterapia Aquática (presencial e 
online) 

0,4 1,2  

2 
Participação como palestrante em eventos científicos nacionais e regionais de 
Fisioterapia Aquática ou de Fisioterapia com palestra em Fisioterapia Aquática 
(presencial e online) 

0,3 1,2  

3 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais e internacionais em 
Fisioterapia Aquática (presencial) 

0,2 1  

4 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais e internacionais em 
Fisioterapia Aquática (online) 

0,1 1  

5 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos regionais ou locais em 
Fisioterapia Aquática (presencial) 

0,05 0,5  

6 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos regionais ou locais em 
Fisioterapia Aquática (online) 

0,025 0,25  

7 Organização de eventos científicos em Fisioterapia Aquática (presencial e online) 0,2 1  

 Pontuação máxima da categoria  2  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite NOTA 

1 
Experiência profissional de assistência em Fisioterapia Aquática** (por ano 
completo) 

0,4 4  

2 
Experiência profissional em gestão/responsabilidade técnica em Fisioterapia 
Aquática** (Clínica-escola, Clínicas, Clubes, Escolas, Centros de Reabilitação e 
entidades afins) (por ano completo) 

0,2 2  

3 
Experiência profissional em gestão/coordenação em curso de Pós-graduação lato 
sensu   de Fisioterapia Aquática** (por ano completo) 

0,2 1  

4 
Experiência profissional em assessoria técnica comprovada em projetos de 
piscinas terapêuticas (por projeto) 

0,2 1  

5 
Experiência profissional em docência ou supervisão docente em curso de 
graduação relacionado à área de Fisioterapia Aquática** (por ano completo) 

0,4 4  

6 
Experiência profissional em docência em curso de Pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu relacionado à área de Fisioterapia Aquática** (por curso ou edição) 

0,3 2,4  

7 
Experiência profissional como ministrante de curso de Fisioterapia Aquática (com 
carga horária mínima de 20 horas) (por curso ou edição) 

0,2 1,6  

8 
Experiência profissional como gestão ou diretoria em entidades associativas e de 
classe relacionado à Fisioterapia Aquática** (por ano completo) 

0,2 1  

9 
Experiência profissional como integrante de câmara técnica ou comissão em 
entidades associativas e de classe relacionado à Fisioterapia Aquática** (por ano 
completo) 

0,2 1  

 Pontuação máxima da categoria  4  

     

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

PONTUAÇÃO FINAL 10 PONTOS 

     

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado com tese relacionada à área requerida 3 3  

2 Doutorado com tese não relacionada à área requerida 1 1  

3 Mestrado com dissertação relacionada à área requerida 1 1  

4 Mestrado com dissertação não relacionada à área requerida 0,5 0,5  

5 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde na área requerida 3 3  
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6 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde em área afim  0,5 0,5  

7 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento na área requerida (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

1,5 1,5  

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 
360horas/aula) 

0,5 0,5  

9 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento em área afim (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

0,5 0,5  

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,2 0,2  

11 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 100 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,2 1  

12 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 50 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,1 0,5  

13 Título de especialista em área afim 0,5 0,5  

   3  

     

B PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 
Livro na área requerida (autor, organizador ou editor; com ISBN), nos últimos 5 
anos 

1 2  

2 
Autor de capítulo de livro na área requerida (com ISBN) ou artigo científico, com 
tema relacionado à área requerida, em revista indexada na Web of Science, 
Scopus, Pubmed ou Scielo  

0,5 2  

3 
Autor de artigo científico, com tema relacionado à área requerida, em revista com 
outra indexação ( últimos 5 anos)  

0,2 1  

4 
Apresentação,  como primeiro autor, de trabalho em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (pôster, oral) (últimos 5 anos) 

0,05 1  

   2  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS/CONGRESSOS) Pontuação Limite Nota 

1 
Participação como palestrante/conferencista, em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (últimos 5 anos) 

0,1 1  

2 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos internacionais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

3 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais na área requerida 
(últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

4 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos regionais ou locais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,03 0,3  

5 Participação, como ouvinte, em eventos científicos de área afim (últimos 5 anos) 0,01 0,2  

   2  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite Nota 

1 Experiência profissional em assistência na área requerida** (por ano completo) 0,5 3  

2 Experiência profissional em assistência em fisioterapia** (por ano completo) 0,1 0,5  

3 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
40 horas de carga horária semanal)** (por ano completo) 

0,5 3  

4 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
carga horária semanal menor que 40 horas)** (por ano completo) 

0,3 1,5  

5 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo temporário)** 
(por semestre completo) 

0,1 1  

6 
Experiência profissional como ministrante de curso na área requerida (por curso, 
com carga horária mínima de 15 horas) (últimos 5 anos) 

0,05 1,5  

   3  

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

PONTUAÇÃO FINAL 10 PONTOS 

Obs: Considerando que a Resolução COFFITO nº 454/2015, que reconhece e disciplina a especialidade profissional 
Fisioterapia Cardiovacular, estabelece, em seu artigo 7º, a Fisioterapia Respiratória e a Fisioterapia em Terapia Intensiva 
como áreas afins da especialidade. Considerando que as Resoluções COFFITO nº 400/2011 e nº 402/2011, que reconhecem 
e disciplinam as especialidades profissionais Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, 
respectivamente, não contém em seu escopo esta definição. Considerando que, na avaliação de títulos, são pontuadas 
atividades e titulações tanto na área requerida, quanto nas áreas afins, solicitamos inserir no edital, a definição das áreas 
afins das especialidades Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto e Neonatal e Pediátrica), da 
seguinte forma: 
Fisioterapia Respiratória - Áreas Afins: Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia 
Intensiva (Neonatal e Pediátrica)  
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Neonatal e Pediátrica) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER 

I FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontos Máximo de pontos 
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1 Doutorado, Pós Doutorado, Livre Docência na área requerida 1,5 1,5  

2 Mestrado na área requerida ou Doutorado, Livre Docência em área afim* 1 1  

3 
Pós graduação em regime de Residência na área requerida                                                                                                                                      
Mestrado em área afim* ou Título de Especialista em área afim* 

0,8 0,8  

4 Pós graduação lato sensu na área requerida 0,6 0,6  

5 
Curso de formação em área requerida (duração igual ou superior a 100 horas/aula) 
ou Aprimoramento/Pós graduação lato sensu na área afim* 

0,2 0,4  

6 
Curso de extensão na área requerida (duração igual ou superior a 16 horas/aula, 
nos últimos 5 anos) 

0,05 0,2  

 PONTUAÇÃO MÁXIMA      I. FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA  1,5  

     

II PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontos Máximo de pontos 

1 Livro na área requerida (autor, organizador ou editor, nos últimos 5 anos) 1 1  

2 
Capítulo de livro ou artigo em revistas científicas especializadas da área indexadas 
em base de dados nacionais ou internacionais, nos últimos 5 anos; cursos 
ministrados na área requerida (acima de 16 horas, nos últimos 5 anos) 

0,5 1  

3 
Palestra da área requerida proferida em evento científico realizada nos últimos 5 
anos 

0,3 0,6  

4 Produção técnica com registro na área requerida (patente e software) 0,3 0,3  

5 

Apresentação oral de trabalho em eventos científicos na área requerida 
(conferência, pôster, tema livre e resumos nos últimos 5 anos)                                                                                                                                                                                                                                
Premiações na área requerida (menção honrosa, melhor trabalho científico em 
evento e título honorífico)  

0,2 0,6  

6 
Apresentação de trabalho em eventos científicos em área afim* (palestras, 
conferência, pôster, tema livre e resumos nos últimos 5 anos) 

0,01 0,6  

 PONTUAÇÃO MÁXIMA              II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA  1,5  

     

III 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS / CONGRESSOS / FÓRUNS / 
ASSOCIAÇÕES) 

Pontos Máximo de pontos 

1 
Organizador de eventos nacionais ou internacionais na área requerida (nos últimos 
5 anos) 

1 1  

2 

Participante em eventos nacionais e internacionais na área requerida (como 
ouvinte, nos últimos 5 anos                              Organizador de eventos nacionais ou 
internacionais em área afim* (nos últimos 5 anos)                                                       
Orientação de tese de doutorado na área requerida 

0,5 1,5  

3 

Organizador de eventos regionais ou locais na área requerida (nos últimos 5 anos)                                                            
Participante em eventos Nacionais e internacionais em área afim* (como ouvinte, 
nos últimos 5 anos)                                                Orientação de dissertação de 
Mestrado na área requerida                                                                                                
Participação como membro de banca examinadora de doutorado ou mestrado na 
área requerida 

0,4 1,2  

4 

Participação em eventos regionais ou locais na área requerida (como ouvinte, nos 
últimos 5 anos)                                       Organizador de eventos regionais ou locais 
em área afim* (nos últimos 5 anos)                                                                
Orientação de trabalho de conclusão de pós graduação lato sensu na área 
requerida                                                         Participação em banca examinadora 
de trabalho de conclusão de pós-graduação lato sensu ou residência na área 
requerida 

0,3 1,5  

5 

Participação em banca examinadora de concurso público na área requerida ou 
área afim*                                                         Aprovação em concurso público na 
área requerida ou em área afim*                                                                                 
Orientação ou participação em banca examinadora na área requerida de trabalho 
de conclusão de curso de graduação 

0,2 1  

 
PONTUAÇÃO MÁXIMA              III. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS / 
CONGRESSOS / FÓRUNS / ASSOCIAÇÕES) 

1,5  

     

IV EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontos Máximo de pontos 

1 
De cinco anos e um dia a dez anos de comprovação de experiência profissional na 
área requerida (acadêmica/docência, gestão ou assistência) 

3 3  

2 
De cinco anos a três anos e um dia de comprovação de experiência profissional na 
área requerida (acadêmica/docência, gestão ou assistência) 

2 2  

3 
De três anos a dois anos de comprovação de experiência profissional na área 
requerida (acadêmica/docência, gestão ou assistência) 

1,5 1,5  

4 

De dois a cinco anos de comprovação de experiência profissional em área afim* 
Revisor de revista científica da área requerida 
Participação como diretoria ou cargo de liderança em grupos de trabalho, câmaras 
técnicas ou cargos de entidades de classe, associações e sociedades científicas 
na área requerida 

1 1  

5 
Revisor de revista científica da área afim*  
Participação como membro/associado em grupos de trabalho, câmaras técnicas ou 

0,5 0,5  
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entidades de classe, associações e sociedades científicas ligadas à área requerida 

6 
De dois a cinco anos de comprovação de experiência profissional como 
fisioterapeuta generalista 

0,4 0,4  

7 

Coordenação ou vice coordenação de pós graduação stricto sensu na área 
requerida 
Coordenação ou vice coordenação de Residência na área requerida 
Coordenação, vice coordenação ou participação em projeto de pesquisa, ensino 
ou extensão/projeto social na área requerida 
Orientação de projeto de iniciação científica na área requerida ou em área afim* 

0,4 1,2  

8 

Coordenação ou vice coordenação de curso de pós graduação lato sensu na área 
requerida 
Coordenação ou vice coordenação de curso stricto sensu em área afim* 
Coordenação ou vice coordenação de Residência em área afim* 
Coordenação ou vice coordenação de projeto de pesquisa, ensino ou 
extensão/projeto social em área afim* 
Orientação de projeto de iniciação científica em área afim* 

0,3 1,5  

9 

Orientação de Monitoria na área requerida 
Tutor/supervisor de estágios não obrigatórios na área requerida 
Participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão/projetos sociais ou 
monitoria na área requerida 

0,2 0,6  

10 
Participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão/ projetos sociais, monitoria 
ou estágios não obrigatórios em área afim*                                                                                                                                           
Tutor/supervisor de estágios não obrigatórios em área afim* 

0,01 0,5  

 PONTUAÇÃO MÁXIMA              IV.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  5,5  

*São consideradas áreas afins: Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia em Gerontologia e Fisioterapia em Oncologia 

PONTUAÇÃO FINAL 10 PONTOS 

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

A 
Títulos Acadêmicos aqueles outorgados por Instituições de Ensino Superior 
(nos termos da Lei 9.394/96) ou por Instituições autorizadas pelo Ministério 
da Educação e Cultura 

Pontos Máximo de pontos 

1 Livre docência 3,5 

3,5 

2 
Notório Saber em área requerida concedido na forma do parágrafo único do artigo 
66 da Lei 9394 96 

3 

3 
Notório Saber em área afim concedido na forma do parágrafo único do artigo 66 da 
Lei 9394 96 

2,5 

4 Pós-doutorado em área requerida  3,5 

5 Pós-doutorado em área afim  3 

6 Doutorado com tese relacionada à Fisioterapia Dermatofuncional 3 

7 Doutorado com tese relacionada à área afim 2,5 

8 Mestrado com dissertação relacionada à Fisioterapia Dermatofuncional  2,5 

9 Mestrado com dissertação relacionada à área afim  1,5 

10 Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional  1,5 

11 Lato Sensu em área afim  0,5 

12 Aprimoramento em Fisioterapia Dermatofuncional (mínimo de 100h)  0,5 

13 Aprimoramento em área afim (mínimo de 100h) 0,3 

14 
Cursos de Extensão Universitária na área de Fisioterapia Dermatofuncional (no 
mínimo 16 horas) 

0,2 

B 

Títulos de Educação Continuada em Serviço (as horas de educação 
continuada ofertadas pelo ente com o qual o profissional mantém vínculo de 
trabalho ou pelo próprio profissional que no mesmo período mantém registro 
de consultório): 

Pontos 

1 Educação continuada na área requerida (mínimo de 30h) 1 

2 Educação continuada em área afim (mínimo de 30h) 0,5 

C 
Títulos Acadêmicos e de Educação Continuada em Serviço de Residências 
promovidas e/ou cadastradas pelos Ministérios da Saúde e da Educação  

Pontos 

1 Residência em Fisioterapia Dermatofuncional  2,5 

2 Residência em área afim  1,5 

3 Especialidade Profissional registrado pelo COFFITO em área afim  1 

D 
Tempo de Serviço comprovado em Fisioterapia Dermatofuncional 
(Ininterrupto)  

Pontos Máximo de pontos 

1 
Tempo de Serviço em Fisioterapia Dermatofuncional de 5 anos ou mais 
(ininterruptos) 

3,5 

3,5 
2 

Tempo de Serviço em Fisioterapia Dermatofuncional entre 2 anos e 4 anos e 
11meses (ininterruptos) 

2 

3 Tempo de Serviço em área afim (mínimo de 2 anos (ininterruptos)  1 

E Produção Profissional e Certificações Intelectuais Pontos Máximo de pontos 

1 Registro de Patentes perante o INPI  - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 0,6 

3 
2 

Registro de obras literárias científicas ou afetas à profissão ou ao exercício 
profissional perante a Biblioteca Nacional Brasileira (2 títulos relacionados à 

1 
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Fisioterapia Dermatofuncional)  

3 
Registro de obras literárias científicas ou afetas à profissão ou ao exercício 
profissional perante a Biblioteca Nacional Brasileira (1 título relacionado à 
Fisioterapia Dermatofuncional)  

0,5 

4 
Registro de obras literárias científicas ou afetas à profissão ou ao exercício 
profissional perante a Biblioteca Nacional Brasileira (1 título em área afim)  

0,3 

5 Certificado de aprovação em concurso público 0,2 

6 
Comprovação de publicação de artigo científico relacionado à Fisioterapia 
Dermatofuncional  

0,5 

7 Comprovação de publicação de artigo científico em área afim 0,3 

8 
Apresentação de trabalho relacionado à Fisioterapia Dermatofuncional em eventos 
científicos da ABRAFIDEF, COBRAF e ou World Physiotherapy  

0,5 

9 
Apresentação de trabalho relacionado à Fisioterapia Dermatofuncional em eventos 
científicos de outras áreas da Fisioterapia e ou da área da saúde 

0,3 

10 
Apresentação de trabalho relacionado em área afim em eventos científicos de 
outras áreas da Fisioterapia e ou da área da saúde 

0,2 

 PONTUAÇÃO TOTAL  10 

     

FISIOTERAPIA DO TRABALHO 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação Máxima 

1 
Livre-docência / Notório saber / Doutorado com tese relacionada à Fisioterapia do 
Trabalho; 

2 

3 

2 
Doutorado em área afim/ Mestrado com dissertação relacionada à 
Fisioterapia do Trabalho; 

1,5 

3 Residência em Fisioterapia do Trabalho/ Mestrado em área afim; 1 

4 Título de especialidade profissional devidamente registrado pelo COFFITO; 1 

5 Lato Sensu em Fisioterapia do Trabalho/ Residência em área afim; 0,8 

6 300 horas de educação continuada em Fisioterapia do Trabalho; 0,6 

7 
Lato Sensu em área afim (acima de 360 horas) / Aprimoramento em Fisioterapia 
do Trabalho (acima de 100 horas); 

0,5 

8 
Aprimoramento em área afim (acima de 100 horas) / 300 horas de 
educação continuada em área afim; 

0,4 

9 Cursos de Extensão Universitária (no mínimo 20 horas). 0,3 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação Máxima 

1 Acima de 5 anos de tempo de serviço comprovados em Fisioterapia do Trabalho; 3 

3 

2 
Tempo de serviço comprovados em Fisioterapia do Trabalho de 4  (Quatro) à 5 
(cinco) anos; 

2,5 

3 
Tempo de serviço comprovados em Fisioterapia do Trabalho de 3 (três) a 4 
(quatro) anos; 

2 

4 
Tempo de serviço em Fisioterapia do Trabalho de  2 (dois)  a 3 (três) anos/ 2 (dois) 
anos de tempo de atuação profissional de docência universitária em Fisioterapia do 
Trabalho / Gestão em Fisioterapia do Trabalho. 

1 

5 
Tempo de atuação profissional de docência universitária em áreas afins /Atuação 
em Gestão em áreas afins/ Certificado de aprovação em concurso e áreas afins 
acima de 2 (dois) anos. 

0,7 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL / CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação Máxima 

1 
Artigo científico da área requerida em períodoco com Alto fator de impacto Qualis 
A; 

2 

3 

2 
Registro de patente em Fisioterapia do Trabalho / Livro publicado em Fisioterapia 
do Trabalho 

1,5 

3 Registro de título ou capítulo de livro de temática em Fisioterapia do Trabalho; 1 

4 
Artigo científico de temática em Fisioterapia do Trabalho  Qualis B/ Registro de 
patente em área afim; 

1 

5 Atividades de pesquisa  em Fisioterapia do Trabalho afim; 0,5 

6 Apresentação de trabalho científico em evento de Fisioterapia do Trabalho. 0,5 

D PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação Máxima 

1 
Participação como ouvinte em Jornadas / Congressos / Simpósios em Fisioterapia 
do Trabalho. 

1 

1 
2 

Participação como ouvinte em Jornadas/Congressos/Simpósios em Fisioterapia do 
Trabalho organizados por outras entidades. 

1 

3 Participação como ouvinte em Jornadas/Congressos/Simpósios em 1 

4 
Apresentação de palestras ou cursos em Fisioterapia do Trabalho e áreas afins em 
Jornadas/Congressos/Simpósios e Seminários 

1 

 NOTA MÁXIMA DA PROVA DE TÍTULOS  10 
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FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite 
Pontuação 
limite do 
quesito 

1 Doutorado na área requerida  3 3 

3 

2 Doutorado em área afim 1 1 

3 Mestrado na área requerida 1,5 1,5 

4 Mestrado em área afim 0,5 0,5 

5 Especialização em regime de Residência na área requerida 3 3 

6 Especialização em regime de Residência na área afim 0,5 0,5 

7 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula) 

1,5 1,5 

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

1 1 

9 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula) 

0,5 0,5 

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,2 0,2 

11 Título de especialista na área requerida  1,5 1,5 

12 Título de especialista na área afim 0,2 0,2 

 TOTAL DO QUESITO   3 

     

B PRODUÇÃO CIENTÍFICA Pontuação Limite 
Pontuação 
limite do 
quesito 

1 Livro na área requerida (Autor, Organizador ou Editor) 0,5 2 

1,5 

2 Capítulo de livro ou artigo em revistas científicas especializadas da área requerida 0,5 2 

3 Cursos ministrados na área requerida (mínimo de 20 horas, últimos 5 anos) 0,25 1 

4 
Palestrante em eventos científicos na área requerida (Palestras, Conferência, etc, 
últimos 5 anos) 

0,2 1 

5 
Apresentação de trabalho da área em eventos científicos na área requerida 
(Poster, Tema livre, Resumos, etc, últimos 8 anos) 

0,1 1 

 TOTAL DO QUESITO   1,5 

     

C 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS / CONGRESSOS / FÓRUNS / 
CURSOS / ASSOCIAÇÕES) 

Pontuação Limite 
Pontuação 
limite do 
quesito 

1 
Congressos Internacionais ou nacionais da especialidade (como ouvinte, nos 
últimos 5 anos) 

0,5 1 

2,5 

2 Simpósios da especialidade (como ouvinte, nos últimos 5 anos) 0,3 1 

3 Eventos regionais ou locais (como ouvinte, nos últimos 5 anos) 0,2 1 

4 Eventos em área afim (como ouvinte, nos últimos 5 anos) 0,1 1 

5 
Curso na área requerida (duração igual ou superior a 100 horas/aula, nos últimos 5 
anos) 

0,5 1 

6 Curso na área requerida (duração superior a 50 horas/aula, nos últimos 5 anos) 0,25 1 

7 Curso na área requerida (duração entre 8 e 50 horas/aula, nos últimos 5 anos) 0,15 1 

 TOTAL DO QUESITO   2,5 

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite 
Pontuação 
limite do 
quesito 

1 
Comprovação de experiência na área requerida** (por semestre completo) 
(Assistência)  

0,5 3 

3 

2 
Comprovação de experiência em Fisioterapia geral** (por semestre completo) 
(Assistência) 

0,1 0,5 

3 
Serviço voluntário comprovado na área requerida** (por semestre completo) 
(Assistência) 

0,2 1 

4 
Professor com vínculo permanente em disciplinas teóricas ou supervisor de estágio 
na área requerida (carga horária semanal de 40 horas, por semestre)** 

0,5 3 

5 
Professor com vínculo permanente em disciplinas teóricas ou supervisor de estágio 
na área requerida  (carga horária semanal menor que 40 horas, por semestre)** 

0,5 2 

6 
Professor com vínculo temporário em disciplinas teóricas ou supervisor de estágio 
na área requerida (por semestre completo)** 

0,2 1 

7 
Professor de Pós-Graduação Latu Sensu na área requerida (mínimo de 20 horas, 
últimos 5 anos) 

0,1 1 

 TOTAL DO QUESITO   3 

 TOTAL DE PONTOS   10 

**Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração médica de indicação de 
pacientes ou declaração dos próprios pacientes e/ou familiares) nos últimos 10 anos. 
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FISIOTERAPIA EM OSTEOPATIA 

A FORMAÇÃO ESPECIALISTA  Pontuação NOTA 

1 Curso entre 700 e 999 Hrs  2,5  

2 Curso de 1000 Hrs ou mais  4  

 Pontuação mínima* 2,5         

 Pontuação Máxima 4    

B PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA/  Pontuação NOTA 

 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL na área requerida    

     

1 Prática Profissional Supervisionada, 500 Hrs ou mais  4  

2 Prática Profissional Supervisionada, 400 a 499 Hrs  2,5  

3 Prática Profissional Supervisionada, 300 a 399 Hrs  1  

4 Experiência profissional comprovada de 5 anos **  4  

5 Experiência profissional comprovada de 4 anos **  2,5  

 Pontuação mínima* 2,5         

 Pontuação Máxima 4    

C FORMAÇÃO ACADÊMICA  Pontuação NOTA 

1 Do reconhecido por uma entidade Nacional e/ou Internacional  1  

2 Notório saber ou Doutorado área requerida  0,5  

3 Notório saber ou Doutorado em área afim  0,3  

4 Mestrado área requerida  0,5  

5 Mestrado área afim  0,3  

6 Lato Sensu área requerida  0,3  

 Pontuação Máxima  1  

D PRODUÇÃO CIENTÍFICA/ PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS  Pontuação NOTA 

1 Livro na área requerida (Autor, Co autor)  1  

2 Publicação científica em revista indexada da área requerida  1  

3 Participação em Eventos científicos na área requerida nos últimos 5 anos 0,3  

 Pontuação Máxima  1  

 PONTUAÇÃO FINAL MÁXIMA ATÉ 10 PONTOS 

     

* Itens A e B, obrigatória a pontuação mínima. 

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração), após a data final da formação 
em Osteopatia, nos últimos 10 anos. 

     

FISIOTERAPIA EM QUIROPRAXIA 

I PÓS GRADUAÇÕES Pontuação  Pontuação Máxima 

1  Carga Horaria total acima 449h 1 

5 

2 Ambulatório acima de 89h 1 

 Nota Por Disciplinas Minimas da Quiropraxia:  

3 a. Diversificadas com técnicas para (SacroIliaca, Coluna, Extremidades) 1 

4 b. Gonstead 1 

5 c. Thompson 1 

6 d. SOT 1 

7 e. Quiropraxia Visceral 1 

8 f. Quiropraxia Craniana 1 

9 g. Quiropraxia Instrumental Articular – Activator 1 

10 h. Quiropraxia Instrumental Miofascial – GRASTON 1 

II FORMAÇÃO LIVRE Pontuação  Pontuação Máxima 

1 
Carga Horaria Somada de cursos, Participação em Congressos, Seminários 
que tenha relação com a Quiropraxia, somadas acima 449h 

1 

5 

2 
Toda carga horaria de ambulatório somada em todos os cursos Acima de 
89h 

1 

 Técnicas Mínimas da Formação em Quiropraxia:  

3 
a. Diversificadas com carga horaria total acima de 29h contendo as técnicas 
especificas para (SacroIliaca, Coluna, Extremidades) com ambulatório 

1 

4 
b. Diversificadas com carga horaria total acima de 29h contendo as técnicas 
especificas para (SacroIliaca, Coluna, Extremidades) sem ambulatório 

0,5 

5 c. Gonstead com carga horaria total acima de 29h com ambulatório 1 

6 d. Gonstead com carga horaria total acima de 29h sem ambulatório 0,5 

7 e. Thompson Terminal Point com carga horaria total acima de 29h com ambulatório 1 

8 f. Thompson Terminal Point com carga horaria total acima de 29h sem ambulatório 0,5 

9 g. SOT com carga horaria total acima de 29h com ambulatório 1 

10 h. SOT com carga horaria total acima de 29h sem ambulatório 0,5 
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11 i. Quiropraxia Visceral com carga horaria total acima de 29h com ambulatório 1 

12 j. Quiropraxia Visceral com carga horaria total acima de 29h sem ambulatório 0,5 

13 k. Quiropraxia Craniana com carga horaria total acima de 29h com ambulatório 1 

14 l. Quiropraxia Craniana com carga horaria total acima de 29h sem ambulatório 0,5 

15 
m. Quiropraxia Instrumental Articular (Activator) com carga horaria total acima de 
29h com ambulatório 

1 

16 
n.Quiropraxia Instrumental Articular (Activator) com carga horaria total acima de 
29h sem ambulatório 

0,5 

17 
o. Quiropraxia Instrumental Miofascial (GRASTON) com carga horaria total acima 
de 29h com ambulatório 

1 

18 
p. Quiropraxia Instrumental Miofascial (GRASTON) com carga horaria total acima 
de 29h sem ambulatório 

0,5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA FINAL 10 PONTOS 

     

FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA E PEDIATRIA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado com tese relacionada à área requerida 3 3  

2 Doutorado com tese não relacionada à área requerida 1 1  

3 Mestrado com dissertação relacionada à área requerida 1 1  

4 Mestrado com dissertação não relacionada à área requerida 0,5 0,5  

5 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde na área requerida 3 3  

6 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde em área afim  0,5 0,5  

7 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento na área requerida (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

1,5 1,5  

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,5 0,5  

9 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento em área afim (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

0,5 0,5  

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,2 0,2  

11 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 100 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,2 1  

12 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 50 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,1 0,5  

13 Título de especialista em área afim 0,5 0,5  

   3  

     

B PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 
Livro na área requerida (autor, organizador ou editor; com ISBN), nos últimos 5 
anos 

1 2  

2 
Autor de capítulo de livro na área requerida (com ISBN) ou artigo científico, com 
tema relacionado à área requerida, em em revista indexada na Web of Science, 
Scopus, Pubmed ou Scielo 

0,5 2  

3 
Autor de artigo científico, com tema relacionado à área requerida, , em revista com 
outra indexação ( últimos 5 anos)  

0,2 1  

4 
Apresentação, como primeiro autor,  de trabalho em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (pôster, oral) (últimos 5 anos) 

0,05 1  

   2  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS/CONGRESSOS) Pontuação Limite Nota 

1 
Participação como palestrante/conferencista, em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (últimos 5 anos) 

0,1 1  

2 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos internacionais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

3 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais na área requerida 
(últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

4 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos regionais ou locais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,03 0,3  

5 Participação, como ouvinte, em eventos científicos de área afim (últimos 5 anos) 0,01 0,2  

   2  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite Nota 

1 Experiência profissional em assistência na área requerida** (por ano completo) 0,5 3  

2 Experiência profissional em assistência em fisioterapia** (por ano completo) 0,1 0,5  

3 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
40 horas de carga horária semanal)** (por ano completo) 

0,5 3  

4 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
carga horária semanal menor que 40 horas)** (por ano completo) 

0,3 1,5  
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5 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo temporário)** 
(por semestre completo) 

0,1 1  

6 
Experiência profissional como ministrante de curso na área requerida (por curso, 
com carga horária mínima de 15 horas) (últimos 5 anos) 

0,05 1,5  

   3  

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

PONTUAÇÃO FINAL 10 PONTOS 

Obs: Considerando que a Resolução COFFITO nº 454/2015, que reconhece e disciplina a especialidade profissional 
Fisioterapia Cardiovacular, estabelece, em seu artigo 7º, a Fisioterapia Respiratória e a Fisioterapia em Terapia Intensiva 
como áreas afins da especialidade. Considerando que as Resoluções COFFITO nº 400/2011 e nº 402/2011, que reconhecem 
e disciplinam as especialidades profissionais Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, 
respectivamente, não contém em seu escopo esta definição. Considerando que, na avaliação de títulos, são pontuadas 
atividades e titulações tanto na área requerida, quanto nas áreas afins, solicitamos inserir no edital, a definição das áreas 
afins das especialidades Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto e Neonatal e Pediátrica), da 
seguinte forma: 
Fisioterapia Respiratória - Áreas Afins: Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia 
Intensiva (Neonatal e Pediátrica)  
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Neonatal e Pediátrica) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) 

     

FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NO ADULTO 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado com tese relacionada à área requerida 3 3  

2 Doutorado com tese não relacionada à área requerida 1 1  

3 Mestrado com dissertação relacionada à área requerida 1 1  

4 Mestrado com dissertação não relacionada à área requerida 0,5 0,5  

5 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde na área requerida 3 3  

6 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde em área afim  0,5 0,5  

7 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento na área requerida (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

1,5 1,5  

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,5 0,5  

9 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento em área afim (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

0,5 0,5  

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,2 0,2  

11 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 100 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,2 1  

12 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 50 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,1 0,5  

13 Título de especialista em área afim 0,5 0,5  

   3  

     

B PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 
Livro na área requerida (autor, organizador ou editor; com ISBN), nos últimos 5 
anos 

1 2  

2 
Autor de capítulo de livro na área requerida (com ISBN) ou artigo científico, com 
tema relacionado à área requerida, em em revista indexada na Web of Science, 
Scopus, Pubmed ou Scielo 

0,5 2  

3 
Autor de artigo científico, com tema relacionado à área requerida, , em revista com 
outra indexação ( últimos 5 anos)  

0,2 1  

4 
Apresentação, como primeiro autor,  de trabalho em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (pôster, oral) (últimos 5 anos) 

0,05 1  

   2  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS/CONGRESSOS) Pontuação Limite Nota 

1 
Participação como palestrante/conferencista, em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (últimos 5 anos) 

0,1 1  

2 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos internacionais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

3 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais na área requerida 
(últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

4 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos regionais ou locais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,03 0,3  

5 Participação, como ouvinte, em eventos científicos de área afim (últimos 5 anos) 0,01 0,2  

   2  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite Nota 
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1 Experiência profissional em assistência na área requerida** (por ano completo) 0,5 3  

2 Experiência profissional em assistência em fisioterapia** (por ano completo) 0,1 0,5  

3 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
40 horas de carga horária semanal)** (por ano completo) 

0,5 3  

4 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
carga horária semanal menor que 40 horas)** (por ano completo) 

0,3 1,5  

5 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo temporário)** 
(por semestre completo) 

0,1 1  

6 
Experiência profissional como ministrante de curso na área requerida (por curso, 
com carga horária mínima de 15 horas) (últimos 5 anos) 

0,05 1,5  

   3  

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

PONTUAÇÃO FINAL 10 PONTOS 

Obs: Considerando que a Resolução COFFITO nº 454/2015, que reconhece e disciplina a especialidade profissional 
Fisioterapia Cardiovacular, estabelece, em seu artigo 7º, a Fisioterapia Respiratória e a Fisioterapia em Terapia Intensiva 
como áreas afins da especialidade. Considerando que as Resoluções COFFITO nº 400/2011 e nº 402/2011, que reconhecem 
e disciplinam as especialidades profissionais Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, 
respectivamente, não contém em seu escopo esta definição. Considerando que, na avaliação de títulos, são pontuadas 
atividades e titulações tanto na área requerida, quanto nas áreas afins, solicitamos inserir no edital, a definição das áreas 
afins das especialidades Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto e Neonatal e Pediátrica), da 
seguinte forma: 
Fisioterapia Respiratória - Áreas Afins: Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia 
Intensiva (Neonatal e Pediátrica)  
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Neonatal e Pediátrica) - Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e 
Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto) 

     

FISIOTERAPIA ESPORTIVA 

A FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontos 

Possíveis 
Pontuação Máxima 

1 
Livre docência/Notório Saber/Doutorado com tese relacionada à Fisioterapia 
Esportiva 

3 

3 

2 
Doutorado em área fim/ Mestrado com dissertação relacionada à Fisioterapia 
Esportiva 

2 

3 
Residência em Fisioterapia Esportiva/ Mestrado em área afim/ Título de 
especialidade profissional devidamente registrado pelo COFFITO 

1,5 

4 Lato Sensu em Fisioterapia Esportiva/ Residência em área afim 1 

5 300 horas de educação continuada em Fisioterapia Esportiva 0,6 

6 
Lato Sensu em área afim (acima de 360 horas) / Aprimoramento em Fisioterapia 
Esportiva (acima de 100 horas) 

0,5 

7 
Aprimoramento em área afim (acima de 100 horas)/ 300 horas de educação 
continuada em área afim 

0,4 

8 Cursos de Extensão Universitária (no mínimo 16 horas) 0,3 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Pontos 

Possíveis 
Pontuação Máxima 

1 
Atuação profissional de excelência em Fisioterapia Esportiva (atuação profissional 
nacional ou internacional em eventos esportivos) 

2,5 

3 

2 05 (cinco) anos de tempo de serviço comprovados em Fisioterapia Esportiva 2,5 

3 
03 (três) a 04 (quatro) anos de tempo de serviço comprovados em Fisioterapia 
Esportiva 

2 

4 
02 (dois) anos de tempo de serviço em Fisioterapia Esportiva ou Atuação 
profissional de docência universitária em Fisioterapia Esportiva 

1 

5 
Atuação profissional de docência universitária em áreas afins/ Certificado de 
aprovação em concurso público para Fisioterapia 

1 

6 Atuação profissional regional e local em eventos esportivos (cada) 0,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL / CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS 
Pontos 

Possíveis 
Pontuação Máxima 

1 
Registro de patente em Fisioterapia Esportiva/Registro de título ou capítulo de livro 
de temática em Fisioterapia Esportiva (cada) 

1,5 

2 

2 
Artigo científico de temática em Fisioterapia Esportiva / Registro de patente em 
área afim 

1 

3 
Atividades de pesquisa e extensão universitária em Fisioterapia Esportiva / 
Registro de título ou capítulo de livro de temática em área afim (cada) 

1 

4 Artigos científicos de temática em área (cada) 1 

5 
Apresentação de trabalho científico em evento de Fisioterapia Esportiva (cada) 
 

0,5 

6 Apresentações de trabalhos científicos em eventos (cada) 0,25 

D PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
Pontos 

Possíveis 
Pontuação Máxima 

1 Participação como ouvinte em Jornadas/Congressos/Simpósios em Fisioterapia 0,5 2 
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Esportiva em âmbito: nacional e internacional (por evento) 

2 

Participação como ouvinte em Jornadas/Congressos/Simpósios em área afim no 
âmbito: nacional e internacional (por evento) / Participação como ouvinte em 
Jornadas/Congressos/Simpósios em Fisioterapia Esportiva no âmbito: estadual e 
regional (por evento) 

0,5 

3 
Participação como ouvinte em Jornadas/Congressos/Simpósios em área afim no 
âmbito: estadual e regional (por evento) 

0,25 

4 Apresentação de aulas/palestras em Fisioterapia Esportiva (cada) 0,25 

 PONTUAÇÃO TOTAL  10 

     

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE E NO ADULTO E NO IDOSO 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado na área requerida* 0,5 0,5  

2 Doutorado em área afim* 0,1 0,1  

3 Mestrado na área requerida* 0,5 0,5  

4 Mestrado em área afim* 0,1 0,1  

5 Especialização em regime de Residência na área requerida* 3 3  

6 Especialização em regime de Residência na área de afim* 1,5 1,5  

7 
Especialização Lato-Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula)* 

1,5 1,5  

8 
Especialização Lato-Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula)* 

1 1  

9 
Especialização Lato-Sensu em área afim (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula) 

0,2 0,4  

10 
Especialização Lato-Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,1 0,2  

11 Curso na área requerida (duração igual ou superior a 180 horas/aula) 0,1 0,5  

12 Curso na área requerida (duração igual ou superior a 75 horas/aula) 0,05 0,5  

13 
Curso na área requerida (duração igual ou superior a 20 horas/aula, nos últimos 10 
anos) 

0,02 0,5  

14 Título de especialista na área 0,05 0,5  

 Resultado do critério  3  

 * Área requerida e área afim serão definidos pelos títulos do trabalho acadêmico e histórico escolar  

     

B PRODUÇÃO CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 Livro na área requerida (Autor, Organizador ou Editor) 0,5 2  

2 Capítulo de livro e artigo em revistas científicas especializadas da área 0,2 2  

3 Cursos ministrados na área requerida (mínimo de 20 horas) 0,1 1  

4 
Apresentação oral de trabalho da área em eventos científicos na área requerida 
(Palestras, Conferência, etc, últimos 8 anos) 

0,05 1  

5 
Apresentação de trabalho da área em eventos científicos na área requerida 
(Poster, Tema livre, Resumos, etc, últimos 8 anos 

0,02 1  

 Resultado do critério  2  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS / CONGRESSOS) Pontuação Limite Nota 

1 
Congressos Internacionais da especialidade (como ouvinte, nos últimos 10 
anos) 

0,2 1  

2 Congressos Nacionais da especialidade (como ouvinte, nos últimos 10 anos) 0,1 1  

3 Eventos regionais ou locais (como ouvinte, nos últimos 10 anos) 0,05 1  

4 Eventos em área afim (como ouvinte, nos últimos 10 anos) 0,02 1  

 Resultado do critério  1  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite Nota 

1 Comprovação de experiência em área requerida** (por semestre completo) 0,1 2  

2 Comprovação de experiência em Fisioterapia geral** (por semestre completo) 0,05 1  

3 Serviço voluntário comprovado na área requerida** (por semestre completo) 0,02 1  

 Resultado do critério  2  

 ** Comprovado com carteira de trabalho, contrato de trabalho, outros, nos últimos 10 anos.  

     

E ATIVIDADES EXERCIDAS NA ÁREA DE ENSINO Pontuação Limite Nota 

1 
Professor com vínculo permanente na área requerida (com 40 horas de carga 
horária semanal, por semestre)** 

0,1 2  

2 
Professor com vínculo permanente na área requerida, com carga horária menor de 
40 horas de carga horária semanal, por semestre)** 

0,07 1,4  

3 Professor com vínculo temporário na área requerida (por semestre)** 0,05 1  

4 Professor supervisor de estágio na area específica (por semestre)** 0,1 2  

 Resultado do critério  2  
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** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

 PONTUAÇÃO FINAL  10  

     

FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA 
Pontos 

Possíveis 
Pontuação Máxima 

1 Livre-docência ou Doutorado na área requerida*  0,5 0,5  

2 Livre-docência ou Doutorado em área afim*  0,1 0,1  

3 Mestrado na área requerida*  0,4 0,4  

4 Mestrado em área afim*  0,1 0,1  

5 Especialização em regime de Residência na área requerida*  0,3 0,3  

6 Especialização em regime de Residência na área de afim*  0,1 0,1  

7 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula)*  

0,15 0,15  

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula)*  

0,1 0,1  

9 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 1200 
horas/aula)  

0,1 0,3  

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula)  

0,05 0,1  

11 Curso na área requerida (duração igual ou superior a 180 horas/aula)  0,1 0,4  

12 Curso na área requerida (duração igual ou superior a 75 horas/aula)  0,05 0,3  

13 
Curso na área requerida (duração igual ou superior a 20 horas/aula, nos últimos 
10 anos)  

0,02 0,1  

14 Título de especialista em outra área  0,05 0,05  

 Resultado máximo do critério   3  

 * Área requerida e área afim serão definidas pelos títulos de trabalho acadêmico e histórico escolar  

     

B PRODUÇÃO CIENTÍFICA  Pontuação Limite  

1 Livro na área requerida (Autor, organizador ou Editor)  0,5 1  

2 Capítulo de livro e artigo em revistas científicas especializadas da área  0,2 1  

3 Cursos ministrados na área requerida (mínimo de 20 horas)  0,1 0,5  

4 
Apresentação oral de trabalho da área em eventos científicos na área requerida 
(Palestras, Conferência, etc, últimos 8 anos) 

0,05 0,25  

5 
Apresentação de trabalho da área em eventos científicos na área requerida 
(Poster, Tema livre, Resumos, etc, últimos 8 anos) 

0,025 0,25  

 Resultado máximo do critério  3  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS / CONGRESSOS Pontuação Limite  

1 Congressos Internacionais da especialidade (como ouvinte, nos últimos 5 anos)  0,25 0,5  

2 Congressos Nacionais da especialidade (como ouvinte, nos últimos 5 anos)  0,25 0,5  

3 
Eventos regionais ou locais da área requerida (como ouvinte, nos últimos 5 
anos)  

0,05 0,5  

 Resultado máximo do critério   1,5  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  Pontuação Limite   

1 1. Comprovação de experiência em área requerida** (por semestre completo)  0,2 1  

2 2. Serviço voluntário comprovado na área requerida** (por semestre completo)  0,05 0,5  

 Resultado máximo do critério   1,5  

 * Comprovado com carteira de trabalho, contrato de trabalho, outros, nos últimos 10 anos  

     

E ATIVIDADES EXERCIDAS NA ÁREA DE ENSINO  Pontuação Limite   

1 
Professor com vínculo permanente na área requerida (com 40 horas de carga 
horária semanal, por semestre)** 

0,1 0,4  

2 
Professor com vínculo permanente na área requerida, com carga horária menor de 
40 horas de carga horária semanal, por semestre)** 

0,06 0,3  

3 Professor supervisor de estágio na área específica (por semestre)**  0,1 0,3  

 Resultado máximo do critério   1  

 ** Comprovado com carteira de trabalho, contrato de trabalho, outros, nos últimos 10 anos  

 PONTUAÇÃO FINAL MÁXIMA   10  

     

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA Pontuação Limite Nota 

1 Doutorado com tese relacionada à área requerida 3 3  

2 Doutorado com tese não relacionada à área requerida 1 1  

3 Mestrado com dissertação relacionada à área requerida 1 1  
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4 Mestrado com dissertação não relacionada à área requerida 0,5 0,5  

5 Especialização Lato Sensu em regime de Residência  em Saúde na área requerida 3 3  

6 Especialização Lato Sensu em regime de Residência em Saúde em área afim  0,5 0,5  

7 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento na área requerida (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

1,5 1,5  

8 
Especialização Lato Sensu na área requerida (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,5 0,5  

9 
Especialização Lato Sensu / Aprimoramento em área afim (duração igual ou 
superior a 1200 horas/aula) 

0,5 0,5  

10 
Especialização Lato Sensu em área afim (duração igual ou superior a 360 
horas/aula) 

0,2 0,2  

11 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 100 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,2 1  

12 
Curso / Formação continuada na área requerida (duração igual ou superior a 50 
horas/aula, nos últimos 5 anos) 

0,1 0,5  

13 Título de especialista em área afim 0,5 0,5  

   3  

     

B PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA Pontuação Limite Nota 

1 
Livro na área requerida (autor, organizador ou editor; com ISBN), nos últimos 5 
anos 

1 2  

2 
Autor de capítulo de livro na área requerida (com ISBN) ou artigo científico, com 
tema relacionado à área requerida, em revista indexada na Web of Science, 
Scopus, Pubmed ou Scielo  

0,5 2  

3 
Autor de artigo científico, com tema relacionado à área requerida, em revista com 
outra indexação ( últimos 5 anos)  

0,2 1  

4 
Apresentação,  como primeiro autor, de trabalho em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (pôster, oral) (últimos 5 anos) 

0,05 1  

   2  

     

C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (SIMPÓSIOS/CONGRESSOS) Pontuação Limite Nota 

1 
Participação como palestrante/conferencista, em eventos científicos nacionais e 
internacionais na área requerida (últimos 5 anos) 

0,1 1  

2 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos internacionais na área 
requerida (últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

3 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos nacionais na área requerida 
(últimos 5 anos) 

0,05 0,5  

4 
Participação, como ouvinte, em eventos científicos científicos regionais ou locais  
na área requerida (últimos 5 anos) 

0,03 0,3  

5 Participação, como ouvinte, em eventos científicos de área afim (últimos 5 anos) 0,01 0,2  

   2  

     

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Limite Nota 

1 Experiência profissional em assistência na área requerida** (por ano completo) 0,5 3  

2 Experiência profissional em assistência em fisioterapia** (por ano completo) 0,1 0,5  

3 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
40 horas de carga horária semanal)** (por ano completo) 

0,5 3  

4 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo permanente, 
carga horária semanal menor que 40 horas)** (por ano completo) 

0,3 1,5  

5 
Experiência profissional em docência na área requerida (com vínculo temporário)** 
(por semestre completo) 

0,1 1  

6 
Experiência profissional como ministrante de curso na área requerida (por curso, 
com carga horária mínima de 15 horas) (últimos 5 anos) 

0,05 1,5  

   3  

** Comprovada prestação de serviço (carteira de trabalho, contrato de trabalho, declaração) nos últimos 10 anos. 

 PONTUAÇÃO FINAL  10  

     

FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA 

I DESCRIÇÃO DE TÍTULOS 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação 

Máxima 
Nota 

1 Doutorado na área requerida ou Livre-docência. 6 6  

2 
Mestrado na área requerida; Doutorado na área afim; Residência na área 
requerida; 5 (cinco) a 7 (sete) anos de tempo de serviço comprovados. 

3 6  

3 
Curso de Especialização (Lato Sensu) na área requerida; 3 (três) a 5 (cinco) anos 
de tempo de serviço comprovados. 

1,5 3  

4 

Mestrado em área afim; título de especialidade profissional devidamente registrado 
pelo COFFITO em área afim; Residência na área afim; 3 (três) participações em 
capítulos de livros de temáticas na área requerida ou 1 (uma) autoria de livro; 3 
(três) participações em artigos científicos de temáticas da área requerida. 

2 4  
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5 

Curso de Especialização (Lato Sensu) em área afim; registro de patente em área 
requerida; 2 (duas) participações em capítulos de livros de temáticas na área 
requerida; 2 (duas) participações em artigos científicos de temáticas da área 
requerida. 

1,25 2,5  

6 

50 (cinquenta) horas de aprimoramento profissional devidamente registrado na 
área requerida; 50 (cinquenta) horas de Educação Continuada devidamente 
registrada na área requerida; 2 (dois) anos de tempo de serviço comprovados; 1 
(uma) participação em capítulo de livro de temática na área requerida; 1 (uma) 
participação em artigo científico de temática da área requerida. 

0,75 3  

7 
100 (cem) horas de aprimoramento profissional na área requerida; 100 (cem) horas 
de Educação Continuada na área requerida. 

1 3  

8 
150 (cento e cinquenta) horas de aprimoramento na área afim; 3 (três) anos de 
serviço em área afim; 3 (três) apresentações (Tema Livre e/ou Pôster) de trabalhos 
científicos na área requerida. 

0,75 3  

9 

Certificado de aprovação em Concurso Público na área requerida; 2 (duas) 
apresentações (Tema Livre e/ou Pôster) de trabalhos científicos na área requerida; 
Projetos ou Programas de Extensão Universitária na área requerida com duração 
mínima de 6 (meses) e/ou 40 horas de duração. 

1,5 6  

10 

Certificado de aprovação em Concurso Público em área afim; Projetos ou 
Programas de Extensão Universitária na área requerida com duração mínima de 3 
(meses) e/ou 20 horas de duração; 1 (uma) apresentação (Tema Livre ou Pôster) 
de trabalho científico na área requerida; 1 (uma) participação em capítulo de livro 
de temática na área afim; 1 (uma) participação em artigo científico de temática da 
área afim. 

1 4  

 NOTA MÁXIMA DA PROVA DE TÍTULOS  10  

     

TERAPIA OCUPACIONAL NOS CONTEXTOS ESCOLARES 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 1,5 

3,5 

2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 

4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0.75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 1 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 1,5 

3 

2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 

5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 

 TOTAL  10 

     

TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS HOSPITALARES 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 2 

3,5 2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 
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4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0,75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 0,5 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 2 

3 

2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 

5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 

 TOTAL  10 

     

TERAPIA OCUPACIONAL NOS CONTEXTOS SOCIAIS 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 1,5 

3,5 

2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 

4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0,75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 1 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 1,5 

3 

2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 

5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 
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 TOTAL  10 

     

TERAPIA OCUPACIONAL EM GERONTOLOGIA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 1,5 

3,5 

2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 

4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0,75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 1 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 1,5 

3 

2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 

5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 

 TOTAL  10 

     

TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 1,5 

3,5 

2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 

4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0,75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 1 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 1,5 

3 
2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 
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5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 

 TOTAL  10 

     

TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL 

A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA / TÍTULOS ACADÊMICOS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Livre-Docência / Doutorado/Mestrado 1,5 

3,5 

2 Programa de residência na área requerida (carga horária mínima de 5760 horas). 1,5 

3 Programa de residência em área afim (carga horária mínima de 5760 horas). 1 

4 
Especialização Lato Sensu na área requerida, com carga horária mínima de 360 
horas 

1,25 

5 Especialização Lato Sensu na área afim, com carga horária mínima de 360 horas 0,75 

6 Aprimoramento profissional na área requerida (mínimo 800h) 1 

7 Aperfeiçoamento na área requerida (mínimo 120h) 1 

8 
Cursos de extensão universitária ou educação continuada na área requerida 
(mínimo 60 h) 

0,25 

9 Cursos de Atualização profissional na área requerida (mínimo 60 h) 0,25 

B EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação Pontuação Máxima 

1 Atuação profissional, na área requerida (por mais de 3 anos completos de serviço). 2 

3,5 

2 Atuação profissional, na área requerida (menos de 3 anos). 1,5 

3 Atuação profissional, em área afim (mínimo 3 anos). 1 

4 
Atuação, como docente em disciplina de graduação ou supervisão de estágio de 
graduação (por, no mínimo, 2 anos) ou atividade de extensão (de no mínimo, 
120h) 

1,5 

5 
Atuação, como docente, em disciplina de pós-graduação na área requerida ou 
preceptoria de residência, Especialização ou Aprimoramento na área requerida 
(por, no mínimo, 2 anos) 

1,5 

C PRODUÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA/ CERTIFICAÇÕES INTELECTUAIS Pontuação Pontuação Máxima 

1 Publicação de livro nacional /internacional da área requerida (autor, organizador) 1,5 

3 

2 Publicação de livro nacional /internacional da área afim (autor, organizador) 1 

3 Publicação de capítulo de livro nacional da área requerida 1,5 

4 Publicação de capítulo de livro nacional da área afim 0,5 

5 
Publicação de artigo completo em periódico nacional ou internacional indexado da 
área requerida 

1,5 

6 Publicação de artigo completo em periódico nacional indexado da área afim 0,5 

7 
Publicação de trabalho completo ou resumo expandido em anais de evento 
científico nacional ou internacional da área requerida 

0,5 

8 
Publicação de material didático, apostila, catálogo ou outro material de divulgação 
científica, tecnológica ou cultural na área requerida 

0,25 

 TOTAL  10 

 
Art. 3º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 

 
Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. 

 

 

Roberto Mattar Cepeda 

Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 


