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ANEXO I - MODIFICADO  
     

Indicadores, pesos, formas de pontuação e procedimentos de classificação para 

seleção de candidatos ao programa Residência Universitária. 

  
INDICADOR FORMA DE PONTUAÇÃO Peso 

Renda per 
capta 
(RPC) 

A cada candidato(a) será atribuída uma pontuação relativa à RPC de 

sua família. À maior RPC permitida para ingresso no programa igual a 

um salário mínimo e meio (1,5) será atribuída pontuação igual a 1,00 e 

à menor (igual a R$ 0,00) será atribuída pontuação igual a 10,00. As 

demais receberão pontuação proporcional. 

 

4,0 

Parecer social 

(PS) 
A cada candidato(a) será atribuída uma pontuação resultante da 

avaliação social, em escala de 1 (um) a 10 (dez). 

 

4,0 

 

 

Fator de 

Correção de 

Distância 

(FCD) 

A cada candidato(a) será atribuída uma pontuação referente a distância 

entre a origem domiciliar e a Unidade constante em seu histórico escolar 

da UFRPE, em uma escala de 1 (um) a 10 (dez). A pontuação 

corresponderá: 

1 ponto – até 50Km; 

2 pontos – acima de 50 até 100Km; 

3 pontos – acima de 100 até 150Km; 

4 pontos –acima de 150 até 200Km; 

5 pontos – acima de 200 até 250Km; 

6 pontos – acima 250 até 300Km; 
7 pontos –acima de 300 até 350Km; 
8 pontos – acima de 350 até 400Km; 
9 pontos – acima de 400 até 450Km; 
10 pontos – acima de500Km. 

 

 

 

 

2,0 

Critério de 

desempate 

O critério utilizado será a condição racial. Os candidatos que se 

autodeclararem negros terão prioridade. 
 

 

Classificação: A pontuação total do(a) candidato(a) será igual ao somatório "RPCx4,0 

+ PSx4,0 + FCDx2,0 ". A ordem de classificação obedecerá à ordem decrescente de 

pontuação, utilizando a condição racial como critério de desempate entre os(as) 

candidatos(as).  
 
 


