DCAP - DESEMPENHO CIENTÍFICO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Atividades técnico/científicas dentro do Hospital Vera Cruz e Fundação
Participação em grupos de estudos e comissões
Membro do PEC - Programação de educação continuada

15

(por ano)

Membro de comissões de qualidade ou melhoria do HVC

15

(por ano)

Apresentação de projeto/proposta de melhoria para o HVC

15

(por projeto/proposta)

Proposta de melhoria efetivamente implementada pelo HVC

25

(por projeto/proposta)

Palestra no Café da Manhã Científico

8

(por palestra)

Participação no Café da Manhã Científico

4

(por sessão)

Palestra em Happy Hour Cultural

8

(por palestra)

Participação em Happy Hour Cultural

3

(por evento)

Coordenação de projetos sociais (Xingu, Nascer, Semanas de conscientização e outros)

20

(por projeto)

Participação em projetos sociais (Xingu, Nascer, Semanas de conscientização e outros)

15

(por projeto)

Participação em projetos de suporte de vida (BLS/ACLS/ATLS)

15

(por ano)

Organização de reuniões departamentais, interdepartamentais ou Lunch Meeting

4

(por evento)

Participação em reuniões departamentais, interdepartamentais ou Lunch Meeting

2

(por evento)

Organização de Cursos, Jornadas ou Simpósios

15

(por evento)

Participação em Cursos, Jornadas ou Simpósios

4

(por evento)

Participação em programas da Fundação Roberto Rocha Brito

Participação em eventos dos departamentos

Atividades técnico/científicas externas ao Hospital Vera Cruz e Fundação
Produção científica
Primeiro autor de artigo publicado em revista indexada no MEDLINE

15*

(por artigo)

Co-autor em artigo publicado em revista indexada no MEDLINE

5*

(por artigo)

Primeiro autor em artigo publicado em revista científica não indexada

10*

(por artigo)

Co-autor em artigo publicado em revista científica não indexada

2*

(por artigo)

Apresentação oral em congresso internacional

15*

(por apresentação)

Apresentação de pôster em congresso internacional

8*

(por apresentação)

Co-autor em apresentação de poster ou oral em congresso internacional

3*

(por apresentação)

Apresentação oral em congresso nacional

6*

(por apresentação)

Apresentação de pôster em congresso nacional

3*

(por apresentação)

Co-autor em apresentação de poster ou oral em congresso nacional

1*

(por apresentação)

Palestra ministrada em congresso internacional

10

(por palestra)

Palestra ministrada em congresso nacional

6

(por palestra)

Coordenação de mesas/módulos em congressos internacionais

8

(por evento)

Coordenação de mesas/módulos em congressos nacionais

4

(por evento)

Participação em congressos internacionais (ouvinte)

5

(por evento)

Participação em congressos nacionais (ouvinte)

2

(por evento)

Organização de Cursos, Jornadas ou Simpósios

8

(por evento)

Organização de Congressos Internacionais

15

(por evento)

Organização de Congressos Nacionais

10

(por evento)

Autor/editor principal de livro técnico/científico

20

(por livro)

Autor de capítulo ou co-autor de livro técnico/científico

10

(por livro)

Conselho editorial de revista científica indexada

10

(por ano)

* publicações ou apresentações científicas terão peso 2 se o Hospital Vera Cruz for citado como local de realização ou filiação principal do autor
Titulação e crescimento profissional

1
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Apresentação de dissertação de mestrado

15

(único)

Defesa de tese de doutorado

25

(único)

Título de especialista conquistado

10

(único)

Conclusão de outros cursos de pós-graduação ou MBA

10

(por curso)

Presidente

10

(por entidade)

Diretoria, secretaria, coordenação ou outros cargos

4

(por entidade)

1

(por ocorrência/paciente)

Participação em entidades e associações médicas e científicas

Atividades médicas diretamente relacionadas ao Hospital Vera Cruz
Avaliação por pacientes
Elogios na ouvidoria
Pontuação extra por atividades no hospital (para seleção de médicos ativos no HVC)
Ter participado de pelo menos 1 café da manhã científico, de pelo menos 1 reunião departamental ou
interdepartamental e realizado pelo menos 10 procedimentos técnicos no hospital

2

200

(único)

