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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – 2017 

CONSOLIDADO ATÉ ERRATA 01 

 

 

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, torna público, por meio deste Edital, as normas 

do processo seletivo para o preenchimento de vagas nos Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde oferecidos em 2017, programas estes credenciados pela Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde - CNRMS/MEC conforme Portaria Nº 379, de 24 de dezembro de 2015, da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.  

O processo de seleção será regido por esse edital e executado pelo IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e 

Pesquisa, situado a Av. do Contorno, 1298 sala 08, Floresta – Belo Horizonte/MG CEP: 30.110-008. E-mail: 

contato@ibgp.org.br – Telefone: (31) 3213-5526. 

 

1. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

1.1 As datas de inscrição, pedido de isenção e de recursos se referem a datas de postagem da 

correspondência postal (Sedex) ou envio de e-mail para a Comissão Organizadora. 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Período de inscrições 10/01/2017 a 20/01/2017 

Prazo de solicitação de condição adequada para realização da prova por 
candidato com necessidade especial 

10/01/2017 a 20/01/2017 

Prazo para solicitação de isenção de pagamento da inscrição 10/01/2017 a 12/01/2017 

Divulgação do resultado do pedido de isenção de inscrição 16/01/2017 

Divulgação da relação de inscritos no processo seletivo e conferência dos 
dados pelos candidatos 

23/01/2017 

Divulgação do local de prova  A partir de 30/01/2017 

Data da prova escrita 05/02/2017 

Divulgação do gabarito e dos cadernos de prova 05/02/2017 

Prazo para recursos contra questões de prova 06 e 07/02/2017 

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa 10/02/2017 

Prazo para entrega dos Currículos  13 e 14/02/2017** 

Divulgação do Resultado da 2ª Etapa – Avaliação curricular 20/02/2017 

Prazo para recursos contra resultado da avaliação curricular e totalização 21 e 22/02/2017 

Resultado Final 23/02/2017 

Confirmação de interesse ou desistência de aprovados 24/02 a 02/03/2017 

Matrícula dos aprovados 24/02 a 03/03/2017 

mailto:contato@ibgp.org.br
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Início dos Programas de Residência 06/03/2017* 

Convocação e matrícula de excedentes 06 a 31/03/2017 

Reunião presencial com candidatos excedentes para preenchimento de vagas 
remanescentes 

 06 a 31/03/2017 

Prazo final de convocação dos excedentes e cadastro no Sistema da CNRMS 31/03/2017* 

* Resolução CNRMS nº 03, de 16 de abril de 2012. 
** Data de postagem do Sedex ou envio de e-mail. 
 

 

1.2 Durante o período de inscrição, convocações e matrículas a FHEMIG e o IBGP se responsabilizam pelo 

atendimento aos candidatos apenas nos dias úteis no horário de 09:00 às 16:00 horas. 

 

2. DOS PROGRAMAS OFERTADOS 

2.1 A Residência Multiprofissional em Saúde é uma modalidade de formação pós-graduada “especialização 

latu sensu” caracterizada pelo treinamento em serviço e foi regulamentada, no âmbito da Lei nº 11.129, de 

30 de junho de 2005, pela Portaria Interministerial nº 2.117, de 03 de novembro de 2005, que define 

diretrizes e estratégias para implementação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS) e o programa de bolsas de residentes.  

2.2 Todos os programas ofertados neste edital têm duração de 2 anos, iniciando-se em 06/03/2017. 

2.3 Programas ofertados/ área de concentração/ área temática/ vagas 

Programa 
 

Município 
Área de         

concentração 
Profissões Vagas 

Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do 

Hospital João XXIII 

 

 

Belo Horizonte MG Urgência / 

Emergência 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Nutrição 

Psicologia 

03 

02 

02 

01 

01 

01 

Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do 

Hospital Infantil João Paulo II 

 

 

Belo Horizonte MG 

Urgência / 

Emergência 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Nutrição 

02 

01 

03 

01 

Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do 

Hospital Regional Antônio Dias 

 

 

Patos de Minas 

MG 

Urgência / 

Emergência 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

01 

01 

01 

TOTAL DE VAGAS 20 
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2.4 Das Características dos Programas 

2.4.1 Carga horária teórico-prática – modalidade presencial: 5.760 horas (60 horas semanais). 

2.4.2 Remuneração: O Profissional da Saúde Residente receberá mensalmente, durante todo o Programa de 

Residência, uma bolsa residente no valor de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três 

centavos), de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Educação, e que estará sujeita aos descontos e 

retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei. Não há vínculo empregatício entre a FHEMIG e o 

profissional-residente, que assinará o contrato como bolsista e se filiará (caso ainda não seja cadastrado) ao 

INSS na qualidade de autônomo. 

2.4.3 Modalidade do curso: A Residência Multiprofissional em Saúde será desenvolvida em regime de 

dedicação exclusiva, ficando o candidato proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou 

atividade particular de caráter empregatício profissional ou público de qualquer natureza. O candidato que 

se enquadra nessa condição deverá, obrigatoriamente, comprovar o desligamento no ato da matrícula (2º 

Parágrafo do Art. 13 da Lei n°11.129, de 30 de junho de 2005). 

2.4.4 Cenários de prática: Hospitais da FHEMIG envolvidos na Residência Multiprofissional em Saúde 

referentes a este Edital e Rede Municipal de Saúde conforme acordado com o gestor do SUS dos Municípios 

envolvidos. Além desses cenários, durante o desenvolvimento do Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde pode ser incluído ou excluído algum cenário de prática, conforme avaliação da Comissão de 

Residência Multiprofissional em Saúde da FHEMIG. 

2.4.5 Certificação: A obtenção do Certificado de Conclusão do Programa de Residência está condicionada à 

aprovação do profissional-residente em todos os semestres e à apresentação individual de um Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via INTERNET, no período das 09h00min do dia 

10/01/2017 até às 15h59min do dia 20/01/2017 (horário de Brasília), no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br. 

Parágrafo Único: O sistema não prevê a inscrição ou qualquer tipo de acesso por dispositivos móveis, sendo 

assim o IBGP e FHEMIG não se responsabilizam por qualquer problema envolvendo inscrição ou confirmação 

de interesse que não sejam realizados através de computadores com os navegadores recomendados. 

3.2 O candidato deverá inscrever-se em uma das áreas profissionais (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição ou Psicologia) do Programa de Residência oferecido, utilizando a Ficha Eletrônica 

de inscrição disponível no site www.ibgpconcursos.com.br.  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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3.3 O candidato poderá inscrever-se em até dois programas da mesma área profissional (Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição ou Psicologia) oferecido pelos Hospitais da REDE FHEMIG. 

3.3.1 Optando por se inscrever em dois programas o candidato deverá proceder com a inscrição e 

pagamento de cada programa de forma individualizada. 

3.4. Ao inscrever-se, o candidato estará declarando, sob as penas da lei, que concluiu o curso de graduação 

na profissão a que se candidata, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, 

ou que irá concluí-lo até a data da matrícula no Programa pretendido. 

3.5. Todos os documentos comprobatórios originais deverão ser mantidos em poder do candidato e poderão 

ser exigidos a qualquer momento pela Comissão Organizadora em caso de necessidade ou esclarecimento. 

3.6. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, bem como apresentação de 

documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou anulação de todos os atos 

decorrentes, em qualquer época. A FHEMIG e o IBGP não se responsabilizarão por quaisquer atos ou fatos 

decorrentes de informações e/ou endereços incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo 

candidato.  

3.7 A FHEMIG e o IBGP não se responsabilizarão por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de 

ordem técnica, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia 

elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.8 As comunicações do IBGP com o candidato serão feitas pela página da internet  

www.ibgpconcursos.com.br, correio eletrônico (e-mail), ligações telefônicas e/ou por via Sedex que serão 

expedidas para o endereço e/ou telefone que o candidato especificar na Ficha de inscrição. 

3.9 A taxa de inscrição no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) deverá ser paga mediante a emissão 

de um Documento de Arrecadação Estadual (DAE).  

3.9.1 O DAE estará disponível após a finalização da inscrição na Ficha Eletrônica de inscrição que encontra-se 

no site www.ibgpconcursos.com.br.  

3.10 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito, impreterivelmente, até o dia 20/01/2017, não 

havendo, em qualquer hipótese, previsão de devolução do valor pago.  

3.11 A partir do dia 23/01/2017, o candidato deverá acessar o site  www.ibgpconcursos.com.br onde será 

disponibilizada a lista nominal com a confirmação da inscrição.  

3.12 No caso de a inscrição e o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) terem sido 

realizados dentro dos prazos previstos, mas não for confirmada sua inscrição ou constem dados incorretos, 

cabe ao candidato o envio de e-mail informando seu nome e o comprovante de pagamento do DAE para o 

endereço concursos@ibgpconcursos.com.br, até o dia 25/01/2017, IMPRETERIVELMENTE, que será 

respondido até o dia 27/01/2017 com as orientações necessárias para a correção. 

3.13 Candidatos formados no exterior e estrangeiros 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/


 
 

                                                                                    
 

 

 

Residência Multiprofissional da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

5 

3.13.1 Em se tratando de candidatos estrangeiros formados no exterior, a matrícula em caso de aprovação 

somente poderá ocorrer caso o candidato apresente cópia do diploma revalidado (conforme Resolução do 

Conselho Nacional de Educação Nº3, de 22/06/16), além de cópia de comprovação de visto permanente no 

país. 

3.13.2 Aos candidatos estrangeiros formados no Brasil em caso de aprovado será exigido para a matrícula o 

envio de cópia de visto permanente no Brasil. 

3.13.3 Em se tratando de profissionais brasileiros formados por faculdades estrangeiras, em caso de 

aprovado, o diploma deve estar revalidado por universidade pública (conforme Resolução CNE nº 3 de 

22/06/16) devendo ser apresentado no ato da matrícula. 

3.14. Candidatos com necessidades especiais para realização da prova objetiva  

3.14.1 O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica ou prótese 

auditiva ou marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de saúde, necessitar de 

condições especiais para fazer a prova, deverá encaminhar laudo médico comprovando a necessidade 

especial para o Processo Seletivo MULTI/FHEMIG 2017 no endereço indicado no ANEXO I, até o dia 

20/01/2017. A data prevista para resposta é dia 28/01/2017.  

3.14.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá encaminhar, 

para o Processo Seletivo MULTI / FHEMIG 2017 no endereço indicado no ANEXO I, até o dia 20/01/2017, 

uma solicitação com o nome do acompanhante maior de idade que ficará em sala reservada como 

responsável da guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 

3.14.3 A condição especial se refere à adaptação de uma sala em um dos prédios onde será aplicada a prova 

para os demais candidatos. Em nenhuma hipótese a prova poderá ser realizada fora desses prédios. 

3.15. Solicitação de isenção de taxa de inscrição 

3.15.1 Os candidatos que se enquadrem nos critérios previstos poderão solicitar a isenção de cobrança de 

taxa de inscrição para instituições públicas mediante preenchimento de formulário próprio disponível no 

ANEXO III e envio, juntamente com documentação comprobatória para o Processo Seletivo MULTI/FHEMIG 

2017 no endereço indicado no ANEXO I  

3.15.2 A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser requerida mediante a comprovação dos 

critérios legais, quando a situação do candidato se enquadrar em uma das seguintes hipóteses: 

a) A taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do candidato, 

quando não tiver dependente; 

b) A taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo 

possuir até dois dependentes; 

c) A taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo 

tiver mais de dois dependentes; 
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d) O candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovar 

renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois 

salários mínimos; 

e) Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído 

pelo CadÚnico;  

f) Comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. 

3.15.3  Em quaisquer das situações descritas acima o candidato estará obrigado a comprovar ser egresso de 

instituição de ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial. 

3.15.4 O candidato que não for cadastrado no CadÚnico deverá comprovar a sua hipossuficiência 

econômica, ou de quem for dependente, apresentando cópia do(s) comprovante(s) de renda próprio e de 

todos os membros da família que contribuam para seu sustento e dos seus dependentes legais. 

3.15.5 Serão considerados comprovantes de renda: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – 

apresentar cópias da página com a fotografia, da que contiver a identificação e anotação do último contrato 

de trabalho (caso possua), bem como da primeira página subsequente em branco, ou ainda com a 

correspondente data de saída anotada do último contrato de trabalho; e cópia do Contracheque atual. No 

caso de profissional autônomo, além das cópias da CTPS como descrito anteriormente, o candidato deve 

enviar cópia da Declaração de Autônomo, declaração dos rendimentos correspondentes a contratos de 

prestação de serviço e/ou contrato de prestação de serviços e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 

3.15.6 As informações prestadas, a que se referem os itens 3.15.2 a 3.15.5 bem como a documentação 

apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por 

crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

3.15.7 O resultado preliminar do pedido de isenção da taxa de inscrição será divulgado a partir do dia 

16/01/2017, no site  www.ibgpconcursos.com.br. 

 

4. DAS ETAPAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1 O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa composta por uma prova 

objetiva com valor de 90 pontos e a segunda etapa por análise curricular com valor de 10 pontos. 

4.2 Primeira Etapa: Prova Objetiva com valor máximo de 90 (noventa) pontos 

4.2.1 A Prova Objetiva (múltipla escolha) conterá 45 questões, no valor de 2 pontos cada, assim distribuídas: 

a) Quinze (15) Questões sobre Saúde Pública e Sistema Único de Saúde. 

b) Trinta (30) Questões de conhecimentos específicos, conforme categoria profissional. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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4.2.2 Número de candidatos selecionados na Primeira Etapa: Até 4 (quatro) candidatos por vaga serão 

considerados selecionados na primeira etapa desde que obtenham, no mínimo, 50% (cinquenta e por cento) 

dos pontos obtidos pelo candidato com a maior nota no mesmo tipo de prova e concorrendo à mesma vaga. 

Havendo empate no último lugar entre os candidatos selecionados para uma vaga, serão incluídos entre os 

selecionados todos os candidatos com nota igual à nota da prova do último candidato selecionado. 

4.2.3 Serão desclassificados os candidatos que tenham obtido NOTA ZERO na Prova Objetiva. 

4.3 Segunda Etapa: Avaliação Curricular com valor máximo de 10 (dez) pontos 

4.3.1 Serão analisados os Currículos dos candidatos aprovados na Primeira Etapa deste Processo Seletivo, 

conforme item 4.2.2.  

4.3.2 Será atribuída NOTA ZERO e estará automaticamente excluído a qualquer momento do Processo 

Seletivo, o candidato que apresentar qualquer comprovante falso. 

4.3.3 Na análise do currículo serão computadas as seguintes Atividades Curriculares: 

a) Formação – valor 4,0 pontos. 

b) Experiência Acadêmica/Profissional – valor 3,0 pontos. 

c) Produção científica – valor 3,0 pontos. 

4.3.4 As Atividades serão pontuadas conforme descrito no ANEXO II. 

4.4 A nota da Etapa de Qualificação Técnica será composta pela somatória da nota da prova objetiva mais a 

nota da avaliação curricular, e tem sua divulgação prevista para o dia 23/02/2016, no site 

www.ibgpconcursos.com.br. 

 

5. INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

5.1 A Primeira Etapa do Processo Seletivo (Prova Objetiva) será realizada no dia 05/02/2017 com início 

previsto para às 08h30min (oito horas e trinta minutos), sendo sua duração de 4h (quatro horas). 

5.2 Em nenhuma hipótese será possível ao candidato a realização da prova em local diferente do indicado no 

site www.ibgpconcursos.com.br 

5.3 Os candidatos portadores de deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de condições 

com os demais interessados, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para todos os demais 

interessados.  

5.4 O atendimento às condições especiais solicitadas para realização da prova ficará sujeito à análise de 

viabilidade e pertinência do pedido realizado no prazo preconizado por este Edital. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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5.5 O candidato que verificar, a qualquer tempo, que dentre a Comissão Organizadora ou aplicadores das 

provas exista parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, cônjuge ou afins, deverá comunicar o fato ao 

coordenador de processo seletivo, sob pena de anulação de sua prova. 

5.6 As respostas das provas de múltipla escolha deverão ser transcritas para a Folha de Respostas com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de inteira 

responsabilidade do candidato, será o único documento válido para a correção das provas e não poderá ser 

substituída. 

5.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações incorretas na Folha 

de Respostas, tais como dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não 

preenchido integralmente. 

5.8 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das provas e a FHEMIG e o IBGP 

não se responsabilizarão por perda ou extravio de objetos.  

5.9 Poderá haver diferença no horário de início das provas entre as salas, dentro do período de 1 (uma) hora 

de permanência mínima dos candidatos nas salas. Essa diferença, caso ocorra, deverá ser compensada no 

tempo final, sendo garantido o mesmo prazo de duração de cada tipo de prova. 

5.10 O local de realização da prova, constando o número da sala, será informado no site 

www.ibgpconcursos.com.br  a partir de 30/01/2017. 

5.11 O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta (azul ou preta), documento de 

identificação com foto e deverá conferir o seu número de inscrição com a folha de gabarito da sua prova, 

que não poderá conter rasuras nem ser substituída. Deverá conferir, também, se o tipo de prova 

especificado na folha de gabarito é o mesmo no caderno de prova. 

5.12 Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade por motivo de roubo ou extravio, o 

candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 

com o boletim de ocorrência ou assinar termo de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ele também deve assinar Termo de ciência de que o não cumprimento 

dessa apresentação resultará na sua exclusão do Processo Seletivo.  

5.13 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não 

comparecer no horário previsto estará, automaticamente, excluído do Processo Seletivo. 

5.14 Dentro do horário previsto e imediatamente após o início das provas em pelo menos uma sala, os 

portões serão fechados. O candidato que chegar após o fechamento dos portões terá proibida sua entrada 

no prédio e será automaticamente excluído do Processo Seletivo. 

5.15 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, o uso de chapéus 

ou bonés, a utilização ou porte, mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, pager, tablets, 

beep, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Não será permitido o porte de 

armas. Os pertences poderão ser mantidos no chão ao lado da cadeira do candidato, sendo todos os 

aparelhos eletrônicos acondicionados em sacos plásticos e lacrados. 

5.16 O candidato que contrariar qualquer destas normas durante a realização da prova será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

5.17 Os candidatos deverão permanecer na sala de realização das provas durante, no mínimo, 1 (uma) hora 

após o início das provas. 

5.18 Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos em cada sala só serão liberados juntos.  

5.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

virtude de afastamento do candidato da sala de provas. 

5.20 O Caderno de Provas não serão disponibilizados depois da prova, pois serão publicados no site 

www.ibgpconcursos.com.br.  

5.21 Não serão computadas questões não assinaladas no gabarito e as que contenham mais de uma 

resposta assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura que impeça a leitura óptica. 

5.22 Os gabaritos preliminares das questões e os cadernos das provas serão divulgados no site 

www.ibgpconcursos.com.br no dia 05/02/2017, seis horas após o término da Prova Objetiva. 

 

6. DOS RECURSOS E DAS REVISÕES 

 

6.1 O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do Resultado Final, em 

função de deferimento de recurso ou em face de erro material em alternativa apontada como a correta para 

quaisquer das questões integrantes da prova. Ocorrendo a hipótese de mero erro material, a correção das 

provas se dará com base no gabarito republicado, o qual deve ser considerado pelos candidatos para todos 

os efeitos de aferição de seus resultados, não sendo hipótese de anulação de questão. 

6.2 Não serão concedidas revisões da Prova Objetiva de forma integral. 

6.3 Para interposição dos recursos, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br em sua área individual (opção “meus concursos”) e preencher o formulário 

eletrônico próprio disponibilizado para recurso.  

6.3.1 Para interpor recurso contra uma questão, é necessário que o candidato indique o número da questão, 

da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no gabarito oficial, com argumentação lógica e 

consistente de no máximo 3.000 (três mil) caracteres por questão, bem como a anexação de cópia do texto 

da bibliografia referida. Mera citação de bibliografia sem anexar cópia do artigo ou capitulo do livro não será 

considerada.  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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6.4 Se houver alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, o gabarito será 

alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. No caso de questão anulada será 

atribuída a pontuação referente à questão a todos os candidatos que tenham realizado o mesmo tipo de 

prova. A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída.  

6.5 Caberá recurso contra o resultado da primeira etapa relativo à contagem de pontos, no prazo de até 2 

(dois) dias, após a divulgação do gabarito.  

6.6 Não serão concedidas revisões da Avaliação Curricular de forma integral. 

6.7 O recurso contra a nota de itens da Avaliação Curricular deverá ser apresentado, com argumentação 

lógica e consistente em relação aos itens e baseado exclusivamente no Currículo preenchido e enviado pelo 

candidato dentro do prazo previsto e de acordo com nas instruções e exigências do modelo da Avaliação 

Curricular padronizado. 

6.8 Esses recursos deverão ser enviados pelo endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br.  

6.9 Os recursos devem ser individuais. Não serão analisados recursos coletivos ou com texto ou argumentos 

idênticos aos de outros candidatos. 

6.10 Serão rejeitados, liminarmente, os recursos sem argumentação lógica ou em desacordo com os itens 

6.6 a 6.9, ou derem entrada fora dos prazos estipulados. 

6.11 Todos os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo que dará decisão 

terminativa, constituindo-se em única e última instância administrativa, razão porque não caberão recursos 

ou revisões adicionais. 

6.12 As decisões dos pedidos de revisão da Avaliação Curricular serão dadas a conhecer, coletivamente, e 

apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos e quando da divulgação do Resultado Final, em 

23/02/2017. 

6.13 O resultado da avaliação dos recursos poderá ser consultado pelo candidato no site 

www.ibgpconcursos.com.br.  

6.14 Caso haja alteração da nota da Avaliação curricular por força de provimento de algum recurso, a nota 

do candidato será alterada e realizada publicação da nota definitiva.  

6.15 Em caso de alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum recurso, 

ocorrerá uma retificação da classificação e será considerada válida a classificação retificada. 

6.16 Não serão fornecidos “atestados” ou declarações de aprovação parcial. 

6.17 A partir da data de divulgação dos resultados, no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, será 

possível obter a imagem digitalizada da sua folha de respostas, de modo a constatar que a nota que lhe foi 

atribuída corresponde à correção procedida, considerando o gabarito oficial definitivo, após apreciados e 

decididos os recursos referentes a essa fase. 

 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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7. DO RESULTADO FINAL 

 

7.1 O Resultado Final do Processo Seletivo tem divulgação prevista para o dia 23/02/2017, em lista nominal, 

no site  www.ibgpconcursos.com.br.  

7.2 O candidato que se inscreveu em dois programas da mesma área profissional com nota suficiente para 

seleção e/ou convocação em ambos terá seu nome incluído na lista do Resultado Final dos dois programas.  

7.2.1 Após convocação, no momento da matrícula, o candidato deverá optar por um dos programas, sendo 

excluído da listagem de convocados ou selecionados do outro programa. 

7.3 Será obedecida ordem decrescente de classificação pelas notas finais (soma das notas de Primeira e 

Segunda Etapas), até o preenchimento das vagas ofertadas em cada Programa, seguido da listagem nominal 

dos excedentes, em seus respectivos Programas, desde que tenham sido aprovados na primeira etapa e não 

tenham obtido NOTA ZERO na Prova Objetiva. 

7.4 No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato que obtiver maior 

nota na Primeira Etapa. Se o empate ainda persistir, o desempate será em favor do candidato que obtiver 

maior número de pontos na Prova Específica. Se caso persista o empate, o desempate será em favor do 

candidato mais velho. 

7.5 Após a divulgação do resultado, os candidatos convocados deverão entregar a documentação exigida no 

item 8 para realização da matricula. O candidato que não cumprir o disposto neste item será considerado 

desistente do processo seletivo, sendo convocado outro candidato para a vaga. 

7.6 Será assegurada vaga ao candidato aprovado que seja convocado a prestar o Serviço Militar obrigatório. 

Para os convocados para o serviço militar obrigatório a reserva de vaga estará garantida desde que a 

convocação seja posterior à matrícula na Residência Multiprofissional em Saúde.  

7.6.1 Os candidatos devidamente matriculados que forem convocados pelo serviço militar deverão 

apresentar a COREMU/FHEMIG documento comprobatório da convocação obrigatória com solicitação de 

reserva de vaga.  

7.6.2 Cada candidato poderá reservar apenas 1 (uma) vaga para o ano subsequente condicionado a oferta do 

curso pela FHEMIG. 

7.6.3 As vagas reservadas serão, no máximo, o número de vagas oferecidas pelo Programa.  

 

8. DA MATRÍCULA 

 

8.1 Os candidatos aprovados deverão acessar o site www.fhemig.mg.gov.br, a partir do dia 24/02/2017, 

para obter informações sobre os procedimentos para a matrícula a ser realizada no prazo das 8:00 as 17:00 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.fhemig.mg.gov.br/
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horas do dia 24/02/2016 e das 8:00 às 17 horas dos dias 02 e 03/03/2017 e tomarem ciência das 

providências necessárias à assinatura do contrato.  

8.2 Não é permitida, ao candidato aprovado, a realização de matrícula em mais de um Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da FHEMIG.  

8.3 Caso o candidato seja convocado por um Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e 

esteja matriculado em outro, deverá cancelar a matrícula no Programa que está cursando antes de se 

matricular naquele para o qual foi convocado, sob pena de perder ambas as vagas. 

8.4 Em caso de desistência, serão divulgadas listas nominais de convocação de habilitados via internet no 

site www.ibgpconcursos.com.br seguindo a ordem decrescente de classificação de cada Programa a partir do 

dia 24/02/2017 com prazo de apresentação e matrícula especificado em cada convocação. Após início dos 

Programas e havendo desistências, os candidatos habilitados poderão ser convocados por telefone ou 

correio eletrônica, até a data limite de 31/03/2017.    

8.5 É responsabilidade do candidato manter atualizados número de telefones e endereços eletrônicos 

informados no formulário de inscrição por meio do e-mail residencia@fhemig.mg.gov.br. 

8.6 Os profissionais aprovados no programa de Residência Multiprofissional terão o período de 24/02/2017 

até 03/03/2017, impreterivelmente para apresentar o registro profissional do Conselho Regional da 

respectiva categoria profissional de Minas Gerais e ainda estar regularizado junto à Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde para possibilitar a matrícula no Sistema da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde - SISCNRMS. Caso não esteja de posse do registro profissional ou do 

protocolo de sua solicitação nesta data, ou seja, autorizado pelo Conselho para o exercício profissional, ou o 

nome não estiver regularizado junto a CNRMS para matrícula, será considerada nula a convocação do 

aprovado e será convocado o candidato subsequente para a vaga no mesmo Programa, de acordo com a 

ordem de classificação. 

8.7 Apenas o Resultado Final e convocações nominais a partir do dia 24/02/2017 conferem direito ao 

candidato de efetuar a assinatura do contrato, observado o disposto no item 8.8. 

8.8 Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para assinatura do contrato: 

a) 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes. 

b) Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

c) Cédula de Identidade. 

d) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.  

e) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição (exceto para candidatos estrangeiros 

não naturalizados). 

f) Comprovante de endereço. 

g) Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidato masculino). 
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h) Dados bancários (banco, número da agência e da conta corrente individual). 

i) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação. 

j) Comprovante de Inscrição em Conselho Regional da respectiva categoria profissional (ou do 

protocolo de solicitação). 

k) Carteira Profissional, caso tenha. 

l) Número do PIS e/ou PASEP e/ou NIT. 

m) Visto de permanência no Brasil para os candidatos estrangeiros. 

n) Comprovantes de hipossuficiência econômica ou Cadastro no CadÚnico. 

8.9 Os documentos originais servirão apenas para a comprovação de veracidade e serão devolvidos aos 

convocados ao final do momento da matrícula. 

8.10 No momento da matrícula, o convocado passará por exame médico admissional no ambulatório da 

Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho – GSST / FHEMIG. O médico perito poderá solicitar exames 

admissionais de rotina, sem que isto implique em inaptidão para a matrícula. 

 

9. DO INÍCIO DOS PROGRAMAS 

 

9.1 Os Programas terão início a partir do dia 06/03/2017.  

9.2 Candidatos convocados após essa data deverão iniciar as atividades imediatamente após a matrícula, 

sendo a data final para convocação e início de atividades o dia 31/03/2017 conforme Resolução CNRMS Nº 

3, de 16 de abril de 2012. 

 

10. DOS CASOS OMISSOS 

 

10.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste Processo Seletivo. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 30 dias da data de início 

dos Programas. 

11.2 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou editais 

complementares do Processo Seletivo para ingresso na Residência Multiprofissional em Saúde em 2016 que 

vierem a ser publicados pela Comissão Organizadora do processo Seletivo da FHEMIG. 

11.3. Será admitida a impugnação do Edital normativo do processo seletivo interposta impreterivelmente, 

até 48 horas da data de publicação do Edital e será julgada pela FHEMIG junto com o IBGP. 
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11.3.1 A impugnação deverá ser entregue ou enviada ao IBGP em envelope pardo fechado por uma das 

seguintes formas: 

a) Protocolados pessoalmente pelo candidato ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno n 

1298, sala 08, Floresta – Belo Horizonte - MG no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min 

às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados); 

b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios, 

com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP no endereço: Avenida do Contorno 1298, 

sala 08, Floresta – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.110-008. Nesse caso, a data da postagem deverá 

obedecer ao prazo estabelecido no subitem 11. 3 deste Edital. 

 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2016. 

 

 

Denise Antônia de Paulo 
Diretora de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

 
 
 
 

Jorge Raimundo Nahas 
Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
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ANEXO I – CAPA DO ENVELOPE 

 

......................................................................................................................................................................... 

 

Para 

IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa 

Processo Seletivo MULTI / FHEMIG 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo a Residência Multiprofissional em Saúde 

Av. do Contorno, 1298 – Loja 8, Floresta 

CEP: 30.110-008 – Belo Horizonte - MG 

......................................................................................................................................................................... 
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ANEXO II – MODELO DE CURRÍCULO 

 

 

1. Todos os itens especificados na avaliação curricular devem ser comprovados com documentos 

autenticados em cartório, excetuando-se certificados com assinatura digital, cópias de publicações em 

revista indexadas ou de capítulos de livro publicados e atas de dissertação de mestrado e doutorado. 

2. O candidato deverá colocar como primeira folha da documentação a ser entregue, o formulário de 

avaliação que será disponibilizado no espaço do candidato menu edital contendo os descritivos conforme 

este anexo. Preencher com seu nome, nº de inscrição, área de concentração, profissão, número de páginas e 

pontuação conforme documentos apresentados. 

3. Após o formulário de avaliação, devidamente preenchido e assinado, os demais documentos devem ser 

colocados na ordem dos itens preenchidos pelo candidato na avaliação. As cópias dos documentos 

autenticadas ou não de acordo com as regras definidas nesse anexo devem sem numeradas. Todo o material 

deverá ser encadernado com espiral na lateral e folha plástica transparente na primeira folha antes do 

formulário de avaliação. 

4. O envelope onde for colocada toda essa documentação para envio, deve ser subscritado da seguinte 

forma: 

Ao Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa 
Avenida do Contorno 1298 – sala 08 – Bairro Floresta,  
Belo Horizonte - Minas Gerais. CEP: 30.110-008 
 

Nome do Candidato: 
Número de Inscrição: 
Nome do Programa: Processo de Seleção Residência Multiprofissional da Fhemig – 2017 
Área de Concentração: 
Profissão: 

5. A apresentação ou o envio de qualquer documento falso implicará na exclusão do candidato. 

6. A avaliação curricular será dividida da seguinte forma: 

A. Formação. 

B. Experiência acadêmico-profissional. 

C. Produção Científica. 

7. Os itens analisados serão subdivididos da seguinte forma: 
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FORMAÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO

Graduação concluida até 2 anos

Diploma registrado no MEC ou declaração 

de conclusão da graduação até dezembro 

de 2014, emitida pela instituição de 

ensino superior

1 1

Pós Graduação Lato Sensu - Especialização -

Mínimo 360 horas

Certificado com histórico com nome do

candidato ou declaração que conste a

carga horária do curso emitida pela

instituição de ensino superior

0,5 0,5

Aproveitamento Curricular - 50% das notas acima

de 80 pontos
Histórico Escolar com nome do candidato 1 1

Pós Graduação Sricto Sensu  - Mestrado 0,5 0,5

Pós Graduação Sricto Sensu  - Doutorado 0,5 0,5

Participação em evento científico internacional da 

área de formação do candidato.
0,3 0,3

Participação em evento científico nacional da área 

de formação do candidato.
0,2 0,2

4,0

QUADRO DE CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados com exceção da ata de dissertação que poderia ser cópia simples

desde que acompanhada pelo certificado autenticado. Só será considerada para fins de pontuação para pós-graduação,

títulação relacionada a área profissional do candidato. Será considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que

o candidato apresente mais de um não será pontuado e considerado para somatória final. Recomenda-se não entregar

documentos originais. 

Diploma registrado no MEC ou declaração 

de conclusão emitida pela instituição de 

ensino superior ou certificado ou cópia da 

ata de dissertação.

TOTAL DE PONTOS

Certificado que contenham o nome do 

candidato, identificação do evento, 

entidade promotora e a data da 

realização.
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EXPERIÊNCIA ACADÊMICA - PROFISSIONAL COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO

Estágios Não Obrigatórios dentro da área de

formação em Serviços de Saúde acima de 6

meses.

Declaração ou Contrato em papel

timbrado contendo nome do candidato,

descrição da atividade realizada, carga

horária e identificação e assinatura da

instituição.

1 1

Participação como bolsista em projetos de

extensão na área de formação em Serviços de

Saúde ou Instituições Superior de Ensino acima

de 6 meses.

0,5 0,5

Participação como bolsista em projetos de

Iniciação Científica na área de formação em

Serviços de Saúde ou Instituições Superior de

Ensino acima de 6 meses. 

0,5 0,5

Participação como bolsista em projetos de

monitoria na área de formação em Serviços de

Saúde ou Instituições Superior de Ensino acima

de 6 meses

0,5 0,5

3,0

PRODUÇÃO CIENTÍFICA COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO

Artigo Completo aprovado ou publicado em

periódicos nacionais ou internacionais indexados

ou capítulos de livro cadastrado o ISBN ou similar

na área de formação do candidato.

1 1

Artigo Completo aprovado ou publicado em

periódicos nacionais ou internacionais indexados

ou capítulos de livro de outras áreas.

0,5 0,5

Resumo publicado e/ou trabalho completo em

anais de eventos científicos nacionais ou

internacionais ou publicação em outros veículos

(jornais, revistas não indexadas, etc.), relatórios

de pesquisa ou manuais na área de formação do

candidato.

1 1

Resumo publicado e/ou trabalho completo em 

anais de eventos científicos nacionais ou 

internacionais ou publicação em outros veículos 

(jornais, revistas não indexadas, etc.), relatórios 

de pesquisa ou manuais de outras áreas.

0,5 0,5

3,0

Identificar nome do autor, título da

publicação ou título do livro, local

publicado ou nome do periódico científico

e data da publicação acompanhado da

cópia do artigo. No caso de livro a ficha

cartográfica do livro. Quando Anais nome

do Congresso Científico em que foi

publicado.

NOTA: Será considerando apenas 1 (uma) publicação por item como ou co-autor, mesmo que o candidato apresente mais 

de uma publicação por item não será pontuado. A produção científica deverá ser afeita a área de formação do candidato. 

Serão aceitos publicações apenas na Medline, Scielo e Lilacs.

TOTAL DE PONTOS

Declaração ou Certidão em papel

timbrado contendo nome do candidato,

descrição da atividade realizada, período e 

identificação e assinatura do contratante, 

Declaração ou Contrato em papel

timbrado de Instituição de Ensino

Superior contendo nome do candidato,

nome do projeto, descrição da atividade

realizada, período e identificação e

assinatura da instituição.

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados. Será considerando apenas 1 (uma) experiência para cada item,

mesmo que o candidato apresente mais de uma experiência acadêmico profissional, não será pontuada e considerada

para somatória final. Não serão somados períodos de mais de uma experiência para obtenção do total exigido. Estágios

curriculares obrigatórios não serão pontuados. Só serão considerados para fins de pontuação estágios relacionados com a

área profissional do candidato. Recomenda-se não entregar documentos originais. 

TOTAL DE PONTOS

Experiência de trabalho na área de formação em 

Serviços de Saúde acima de 6 meses.
0,5 0,5
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8. O candidato poderá apresentar quantas documentações comprobatórias quiser para os 3 (três) tópicos 

curriculares analisados: Formação, Experiência Acadêmica Profissional e Produção Científica, mas somente um 

documento será pontuado para cada item.  

9. Não serão somados cargas horárias e períodos de experiência, a fim de atender o quantitativo exigido por item. 

Somente um título será considerado para avaliação do item. 

10. A pontuação máxima que um candidato poderá auferir por meio de seu currículo será de 10 (dez) pontos. 

11. O formulário de avaliação a ser preenchido pelo candidato e aposto como primeira folha da encadernação dos 

documentos será disponibilizado no site www.ibgpconcursos.com.br quando do período da apresentação da 

documentação curricular. 

12. Em caso de o formulário de avaliação curricular não ser preenchido com as especificações previstas nesse 

anexo, o candidato receberá nota zero. 
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ANEXO III – Formulário de Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição 

 

FORMULÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO: 

 

ESCLARECIMENTOS INICIAIS: 

O candidato será responsável pelo fornecimento de documentação que comprove sua condição de isento. As 

informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo 

este responder, a qualquer momento, por crime contrafé pública, o que acarretará sua eliminação do processo 

seletivo. 

A comissão organizadora poderá solicitar, a qualquer momento, maiores esclarecimentos sobre a situação 

financeira do candidato e de seus familiares, podendo ser necessário o envio de documentos adicionais. 

 

1. DADOS PESSOAIS: 

1.1 NOME: ___________________________________________________________________ 

(nome completo, sem abreviatura) 

1.2 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: _______________________ 

(anexar cópia frente e verso do documento de identidade) 

1.3 ESTADO CIVIL: ___________________________ 

(casados - anexar cópia da certidão de casamento) 

1.4 ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

BAIRRO: ________________________________ CIDADE: _____________________UF: ___ 

(endereço completo, anexar cópia frente e verso da conta de luz ou água do mês de outubro ou novembro de 

2016) 

1.5 TELEFONES: (__)____________ 

 

2. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO: 

2.1 NOME INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORIGEM:   (  ) pública  (  ) privada 

___________________________________________________ 

2.2 FOI BENEFICIADO POR BOLSA DE ESTUDO: (   ) SIM   (   ) NÃO 

 

3. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Considero-me com o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Programa de Residência 

Multiprofissional, como: 

A) CANDIDATOS SEM RENDA PRÓPRIA MEMBRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA: 

(  ) sou impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovo com os documentos em anexo 

ser membro de família de baixa renda e que a renda familiar mensal é igual ou inferior a três salários mínimos ou 

renda individual é igual ou inferior a dois salários mínimos. 

(  ) possuo inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e informo que o meu Número de Identificação Social – NIS, atribuído 

pelo CadÚnico é _____________. 
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B) CANDIDATOS COM RENDA PRÓPRIA, QUE ARCAM COM SUAS PRÓPRIAS DESPESAS SEM AJUDA 

FINANCEIRA DE OUTROS MANTENEDORES/FAMÍLIA: 

 (  ) a taxa de inscrição é superior a 30% (trinta por cento) do meu vencimento/salário mensal e não tenho 

dependente, conforme documentos em anexo. 

(  ) a taxa é superior a 20% (vinte por cento) do meu vencimento/ salário mensal do candidato e possuo até dois 

dependentes, conforme documentos em anexo. 

(  ) a taxa é superior a 10% (dez por cento) do meu vencimento/ salário mensal do candidato e tenho mais de dois 

dependentes, conforme documentos em anexo. 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA: 

4.1 TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO:______________. 

(candidato sem renda própria, dependente da família, que reside em outra cidade deverá considerar que o total de 

pessoas composto pelo candidato, na sua atual residência,  e pelos membros da sua família na sua residência de 

origem) 

4.2 ASSINALAR AS PESSOAS QUE RESIDEM COM O CANDIDATO: 

(  ) PAI ( ) MÃE ( ) IRMÃOS, quantos_______  (  ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 

(  ) FILHOS , quantos ______ (  ) AVÓ (  ) AVÔ (  ) TIOS  (  ) COLEGAS E/OU AMIGO 

(  ) OUTROS (citar): ___________________________________________________________ 

 

5. CONDIÇÕES PROFISSIONAIS: 

O candidato deverá informar sua fonte de renda e como vem se mantendo. Deverá incluir documentos 

comprobatórios relacionados a sua renda e de todos os membros de sua família relacionados no item 4, bem 

como de qualquer pessoa que contribua para manutenção do candidato ou de sua família. É fundamental incluir 

cópia dos documentos do candidato e de todos membros da família e mantenedores como: documento de 

identidade ou certidão de nascimento, declaração anual de imposto de renda de pessoa física, no caso de isentos 

a cópia da última declaração de isento e da situação de regularidade com a receita federal, carteira de trabalho 

e/ou comprovante de rendimentos provenientes de aposentadoria, alugueis, ou outras fontes.  

Assinalar a situação mais adequada que descreve como o candidato vem se mantendo: 

(  ) Possuo renda própria, residência própria e sou independente de minha família 

(  ) Possuo renda própria mas dependo de minha família para me manter. 

(  ) Não possuo renda própria e dependo de minha família para me manter. 

Além do assinalado acima 

(  ) Existe outra pessoa que contribui com a renda do candidato ou de sua família. O nome desta pessoa é 

___________________________________________________ a contribuição dada é no valor aproximado de R$ 

____________ mensais.  

Tipo de relacionamento ___________________________________________________ 

(Anexar declaração da pessoa e documentação da mesma conforme descrição acima) 
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DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RENDA DO CANDIDATO E SUA FAMÍLIA 

Nome da Pessoa Vínculo 
Possui renda própria 

proveniente de: 

Valor 
aproximado 

da renda 
mensal 

Candidato    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Observações finais: 

• Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro (a) estejam desempregados, descrever, de próprio punho, 

como a família está se mantendo, comprovando a renda do(s) mantenedor(es), além dos documentos já 

mencionados para esta situação. 

 

6. DECLARAÇÕES ADICIONAIS: 

Declaro, diante das condições acima, que estou obrigado a comprovar que não ter custeado, com recursos 

próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional a 

que me candidato e, ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa 

de estudo oficial, conforme prova documental que agora faço, e anexo a este formulário, oriunda da Instituição de 

Ensino. Declaro que junto, também, a documentação que comprova a condição acima assinalada. 

 

Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras, que estou ciente de que, se 

comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas ou nos documentos apresentados, fico 

sujeito às penalidades legais cabíveis, inclusive ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. Estou ciente de que a 

falta parcial ou total de informações ou documentos é de minha inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo 

para indeferimento desta solicitação. 

 

Data: ____/____/________ 

Assinatura do candidato: ________________________________________ 

(Conforme o documento de identidade) 
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ANEXO IV – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DE ESTUDO 

SAÚDE PÚBLICA E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Conteúdo programático: Sistema Único de Saúde. Gestão no SUS. Acolhimento e classificação de risco. Vigilância 
epidemiológica. Política nacional de promoção da saúde. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de 
Segurança do paciente. Diretrizes para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Conceitos básicos, história e 
fundamentos em epidemiologia. Medidas de frequência de doença e indicadores de saúde. Transição 
demográfica e epidemiológica. Métodos de pesquisa epidemiológica. Rede de atenção às urgências e 
emergências. 

 

Referências bibliográficas: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta Complexidade no 
SUS/Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2011.  

 BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

 BRASIL. Lei Orgânica da Saúde. Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/ NOB 1/96. (1997).  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2.395, de 11 de outubro de 2011. Organiza o Componente Hospitalar 

da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do SUS.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014. Redefine a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS).  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP). 
 BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Acolhimento e classificação de risco nos serviços 

de urgência. Brasília: 2009. 56p.: il. color. – (série B. textos Básicos de saúde).  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de atenção básica. Diretrizes do NASF: 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Humaniza SUS: Documento base para gestores e 
trabalhadores do SUS. 4ª ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. Caderno de Textos: Cartilhas da Política Nacional de Humanização / 2ª ed. 5ª reimp. Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2010.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Guia de Vigilância Epidemiológica. 7ª ed. Brasília: 2007.  

 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n° 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm> Acesso em 26.nov.15.  

 CAMPOS, G. W. S.; Minayo, M. C. S.; Akerman M.; Drumond Junior, M.; Carvalho, Y. M. (Org.). Tratado de 
Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012.  

 HULLEY, S.B.; Cummings, S.R.; Browner, W.S.; Grady, D.; Newman, T.B. Delineando a pesquisa clínica. Uma 
abordagem epidemiológica. 3ª ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2008.  

 MINAS GERAIS. Portaria 2048/2002. Urgência e Emergência. Disponível em: 
http://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=875  
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ENFERMAGEM 

Conteúdo programático: Fundamentos de enfermagem. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética e 
Deontologia de Enfermagem. Administração em enfermagem. Segurança do paciente. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Política Nacional de atenção às urgências. Medidas de prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Assistência de enfermagem em urgências e emergências em pacientes adultos e pediátricos. 
Cuidados críticos de enfermagem em pediatria e terapia intensiva adulto. Processo de enfermagem. Assistência 
de enfermagem ao paciente vítima de trauma. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Fisiologia e 
patologia dos sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, 
endócrino, urinário, gastrointestinal e órgãos genitais. Administração de fármacos: princípio ativo, cálculo, 
diluições, efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Prevenção e controle de doenças infectocontagiosas. 
Assistência de enfermagem em neonatologia. Intoxicações agudas. Atendimento a múltiplas vítimas. 
Queimaduras – tratamento e condutas de enfermagem. Terapia intensiva neurológica. Terapia intensiva 
cardiológica. Urgências psiquiátricas. Acidentes com animais peçonhentos. Suporte básico de vida e Suporte 
avançado de vida em pacientes adultos e em pediatria. 

 

Referências bibliográficas: 

 ALEXANDER, E.L.; ROTHROCK, J.C.; MCEWEN, D.R. A. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 13.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, c2008. 1247p.  

 AMERICAN Heart Association. Destaques da American Heart Association: atualização das diretrizes de RCP e 
ACE. 2015. 36 p. Disponível em: https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-
Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf.  

 BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 440 p.  

 BONFIM, I.M.; Malagutti, W. (Org.). Enfermagem em centro cirúrgico: atualidades e perspectivas no ambiente 
cirúrgico. 2 ed. São Paulo: Martinari, 2011. 333 p.  

 BRASIL. Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, e suas atualizações. Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem e dá outras providências.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013. ANEXO 03: protocolo de 
segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Disponível em: 
http://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002490IQmwD8.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 
2.095, de 24 de setembro de 2013. Anexo I: Protocolo de prevenção de quedas. Disponível em: 
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/diversos.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013. ANEXO 02: Protocolo para 
Prevenção de Úlcera por Pressão. http://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002429jFPtGg.pdf  

 CONSELHO Federal de Enfermagem. Lei nº 8.967, de 28 de Dezembro de 1994. Altera a redação do parágrafo 
único do art. 23 da lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem e dá outras providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/lei-n-8967-de-281294_4170.html. 

 CONSELHO Federal de Enfermagem. Resolução COFEN 311/2007. Aprova a Reformulação do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem. Brasília: 2007.  

 CUELLAR, E.; Guillermo, A.; PIRES, M.T.B.; STARLING, S V. Manual de urgências em pronto-socorro. 10 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1051p. GONÇALVES, L. H. T.; Tourinho, F. S. Enfermagem no cuidado ao 
idoso hospitalizado. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2012. 407 p.  

 KURGANT, P. et al. Gerenciamento em Enfermagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
 MORTON, P. G.; Fontaine, D.K. Fundamentos dos Cuidados Críticos em Enfermagem – Uma abordagem 

Holística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  
 OLIVEIRA, B.R.G.; COLLET, N.; VIEIRA, C.S.. Manual de enfermagem em pediatria. .ed., rev. atual. e ampl. 

Goiânia: AB, 2010. 534 p.  
 POTTER, P; Perry, A.G. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
 SMELTZER, S.C.; Bare, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. vol. I e II.  
 SOARES, N.R. Administração de medicamentos na enfermagem. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 761 p.  

http://www.cofen.gov.br/lei-n-8967-de-281294_4170.html
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 TAMMEZ, R. N.; Silva, M. J. P. Enfermagem na UTI Neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco. 4 ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

 TANNURE, M.C.; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE: Sistematização da Assistência de Enfermagem: guia 
prático. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: Ed. LAB, 2010. 298 p.  

 

 

FARMÁCIA 

Conteúdo programático: Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 
Ética Profissional. Boas práticas em farmácia hospitalar. Abastecimento e gerenciamento de estoque de 
medicamentos. Gerenciamento de medicamentos de controle especial. Seleção de Medicamentos. Sistemas de 
Distribuição de Medicamentos. Uso racional de antimicrobianos e Controle de Infecções Hospitalares. Boas 
práticas para manipulação e unitarização de medicamentos. Cálculos em farmácia hospitalar. Terapia de Nutrição 
Enteral e Parenteral. Farmacovigilância e segurança no uso de medicamentos. Conceitos gerais em Farmácia 
clínica e Atenção Farmacêutica. Assistência Farmacêutica nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. 
Farmacologia: analgésicos opióides, anti-inflamatórios não estoroidais e esteroidais, anti-hipertensivos, 
anticoagulantes, antiasmáticos, antidiabéticos, fármacos usados na úlcera péptica e doença do refluxo 
gastroesofágico, fármacos que atuam no sistema nervoso central, fármacos usados em anestesia, antídotos. 
Analise de Prescrição Médica. Medicamentos potencialmente perigosos. Interações medicamentosas. 
 

Referências bibliográficas: 

 ANSEL, H.C.; Stoklosa, M. J. Cálculos farmacêuticos. 12ªed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 451 p.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013. ANEXO 03: protocolo de 

segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Disponível em: 
http://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002490IQmwD8.pdf  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes e estratégias 
para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007. Dispõe 
sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. 
(ANEXOS IV e VI).  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de atenção básica. Diretrizes do NASF: 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 2010. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Brasília: 
2001.  

 CONSELHO Federal de Farmácia. Resolução nº 417de 29 de setembro de 2004. Aprova o Código de ética da 
profissão farmacêutica.  

 FERRACINI, Fábio Teixeira; FILHO, Wladimir Mendes Borges; ALMEIDA, Silvana Maria, Atenção à prescrição 
médica. 272 páginas; 1ª Edição, Ano. 2014. 

 FUCHS, F.D., Wannmacher, L.; Ferreira, M.B.C. Farmacologia clínica - fundamentos da terapêutica racional. 4ª 
ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1261p.  

 GOMES, M.J.V.M; Moreira Reis, A.M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São 
Paulo: Atheneu, 2000. 559p.  

 KATZUNG, B.G.; Silva, P. Farmacologia básica e clínica. 12ª.ed. McGraw-Hill, 2013. 1228p.  
 RAMALHO DE OLIVEIRA, D. Atenção farmacêutica: da filosofia ao gerenciamento da terapia medicamentosa. 

São Paulo: RCN Editora, 2011.  
 SANTOS, Luciana; TORRIANI, Mayde S.; BARROS, Elvino. Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica. 1120 

páginas; 1ª Edição – Ano 2013. 



 

26 

 

 

 STORPIRTIS, S.; Mori, A.L.P.M.; Yochiy, A.; Ribeiro, E.; Porta, V. Ciências Farmacêuticas. Farmácia clínica e 
atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 489 p.  

 
 

FISIOTERAPIA 

Conteúdo programático: Anatomia geral dos órgãos e sistemas e em especial do sistema cardiorrespiratório. 
Biomecânica. Fisiologia geral e do exercício. Fisiopatologia. Semiologia. Instrumentos de medida e avaliação 
relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Estimulação precoce do paciente crítico ou 
potencialmente crítico. Suporte básico de vida. Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia Intensiva. Identificação 
e manejo de situações complexas e críticas. Farmacologia aplicada. Monitorização aplicada ao paciente crítico ou 
potencialmente crítico. Interpretação de exames complementares e específicos do paciente crítico ou 
potencialmente crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e recursos de expansão pulmonar 
e remoção de secreção. Treinamento muscular respiratório e recondicionamento físico funcional. Próteses, 
Órteses e Tecnologia Assistiva específicos da terapia intensiva. Humanização. Ética e Bioética.  
 

Referências bibliográficas: 

 ANDRADE FMD, Dias CM, Martins JA. PROFISIO Fisioterapia em terapia intensiva adulto. Editora Artmed 
Panamericana, Porto Alegre. 2012 

 CARVALHO CRR. Ventilação mecânica, volume I, básico. 1ª edição. Editora Atheneu, São Paulo, 2000.  
 CARVALHO CRR. Ventilação mecânica, volume II, avançado. 1ª edição. Editora Atheneu, São Paulo, 2000.  
 EMMERICH JC. Monitorização respiratória: fundamentos. 2ª edição. Editora Revinter, Rio de Janeiro, 2001.  
 GAMBAROTO G. Fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva. 1ª edição. Editora Atheneu, São 

Paulo, 2006.  
 LEVITZKY MG. Fisiologia Pulmonar. 7ª edição. Editora MCGRALL HILL Brasil.  
 LEVITZKY MG. Fisiologia Pulmonar. 7ª edição. Editora MCGRALL HILL Brasil.  
 LAHOZ ALC. et al Fisioterapia em UTI pediátrica e neonatal, Coleção Pediatria do Instituto da Criança HC 

FMUSP. 1ª edição. Editora Manole, São Paulo, 2009.  
 POSTIAUX G. Fisioterapia Respiratória Pediátrica: o tratamento guiado pela ausculta pulmonar. 1ª edição. 

Editora Artmed, Porto Alegre, 2007.  
 ROCCO PRM, Zin WA. Fisiologia respiratória aplicada. 1ª edição. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 

2009. 
 RODRIGUES-MACHADO, MG. Bases da fisioterapia respiratória: terapia intensiva e reabilitação. 1ª edição. 

Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008.  
 RODRIGUES CR et al. Doenças Respiratórias, Coleção Pediatria do Instituto da Criança HC FMUSP. 1ª edição, 

Editora Manole, São Paulo, 2008. 
 SARMENTO GJV, Veja JM, Lopes NS. Fisioterapia em UTI. 1ª edição. Editora Atheneu, São Paulo, 2010.  
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 WEST JB. Fisiopatologia Pulmonar. 7ª edição. Artmed, Porto Alegre, 2010.  
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FONOAUDIOLOGIA 

Conteúdo programático: Avaliação e tratamento das funções estomatognáticas. Avaliação, diagnóstico e 
tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: disartrias, apraxias, traumas de face, queimados, paralisia 
facial. Disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica em adultos e crianças. Avaliação e tratamento de indivíduos 
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traqueostomizados. Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias. Alterações, avaliação e intervenção 
fonoaudiológica na linguagem oral: distúrbio específico de linguagem, afasias e demências. Disfagia neonatal. 
 

Referências bibliográficas: 

 BEHLAU, M.S. Voz – O Livro do Especialista. (vol. I e II) Rio de Janeiro: Revinter, 2002.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de atenção básica. Diretrizes do NASF: 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 2010. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf  

 FERNANDES, F. D. M.; Mendes, B. C. A.; Navas, A. L. P. G. P. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª ed. São Paulo: Roca; 
2010.  

 FURKIM, AM. - Disfagias orofaríngeas. Pró-Fono, São Paulo, 2004.  
 HERNANDEZ, A.M., Marchesan, I. - Atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. Rio de Janeiro, Revinter, 

2001.  
 JOTZ e col. Tratado de deglutição e disfagia – no adulto e na criança. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.  
 JUNQUE, C.; Bruna, O.; Mataró, M. S. Traumatismos Cranioencefálicos: Uma Abordagem da Neuropsicologia e 

Fonoaudiologia. Editora: Santos, São Paulo, 2001.  
 MACEDO FILHO, E.D. e col. Manual de cuidados do paciente com disfagia. São Paulo, Lovise, 2000.  
 ORTIZ, K.Z. Distúrbios Neurológicos Adquiridos – Fala e Deglutição. São Paulo: Manole, 2004.  
 ORTIZ, K.Z. Distúrbios Neurológicos Adquiridos - Linguagem e Cognição. São Paulo: Manole, 2006.  
 PRÓ-FONO (org.). Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos (PTF). Barueri: Pró-Fono, 2013.  
 SOCIEDADE Brasileira de Fonoaudiologia. Comitê de Motricidade Orofacial. Motricidade orofacial: como atuam 
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NUTRIÇÃO 

Conteúdo programático: Triagem e avaliação nutricional. Indicadores antropométricos, dietéticos e laboratoriais 
nas diferentes faixas etárias. Ingestão, digestão, absorção, excreção, metabolismo e fontes alimentares dos 
nutrientes. Necessidades e recomendações de nutrientes e energia nas diferentes faixas etárias. Terapia 
nutricional na Unidade de Terapia Intensiva. Terapia nutricional enteral e parenteral: indicação, seleção de 
fórmulas, vias de acesso, complicações, monitorização clínica e laboratorial. Aspectos fisiopatológicos e terapia 
nutricional nas doenças gastrointestinais, pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, renais, hepatopatas, HIV e 
queimados. Aspectos fisiopatológicos e terapia nutricional no diabetes mellitus, obesidade e câncer. Paciente 
crítico (sepse e trauma): alterações metabólicas e fisiológicas; terapia nutricional. Desnutrição: consequências e 
cuidado nutricional. Nutrição no pré e pós-operatório. Aspectos fisiopatológicos e terapia nutricional em 
pediatria.  
 

Referências bibliográficas: 

 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria 272 de 08 de abril de 1998. Aprova o Regulamento 
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2000. Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição 
enteral.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de atenção básica. Diretrizes do NASF: 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 2010. Disponível em: 
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 COZZOLINO, S.M.F.; Cominetti, C. Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição – nas diferentes fases da vida, 
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 DUARTE, A.C.G. Avaliação Nutricional - Aspectos Clínicos e Laboratoriais. São Paulo: Atheneu. 2007.  



 

28 

 

 

 ISOSAKI, M.; Cardoso, E. Manual de dietoterapia e avaliação nutricional. São Paulo: Atheneu. 2004.  
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 WEFFORT, V. R. S. Nutrição em Pediatria - da Neonatologia à Adolescência. Manole. 2009 
 
 

PSICOLOGIA 

Conteúdo programático: Novo Código de Ética Profissional do Psicólogo; Elaboração de laudo psicológico: 
análise, desenvolvimento e cuidados no processo de comunicação dos resultados do psicodiagnóstico; Entrevista 
psicológica: definição, tipos e finalidades. Identificação do problema, sinais e sintomas; Psicodiagnóstico: criança 
e adulto; tipos, fundamentos e passos do processo psicodiagnóstico, aplicação, interpretação e análise; 
Psicopatologia: conceituação; alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, 
consciência e afetividade; doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade). 
Fundamentos para o planejamento e a gestão do processo de trabalho em organizações públicas de saúde; 
Fundamentos para a avaliação dos serviços de saúde. Intervenção Psicológica na crise; Emergências e desastres; 
Psicologia e primeiros socorros; Transtorno de estresse pós-traumático; Plantão Psicológico; Cuidado psicológico 
na urgência; Família e equipe diante da situação de urgência; Adaptação das Abordagens teóricas diante da crise; 
Atendimento emergencial UTI: adulto, infantil e coronariano. 
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