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EDITAL Nº001 de 05/12/2016 

 
1- PREÂMBULO 
A Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU/UFSJ) da Universidade Federal de São 
João Del Rei, de acordo com o disposto na Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro 
de 2009, faz saber, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fará 
realizar Processo Seletivo Público, destinado à seleção de candidatos à RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE da Universidade Federal de São 
João Del Rei – Campus Centro Oeste Dona Lindu, Divinópolis/MG, para o ano de 2017, nos 
termos e condições estipulados no presente Edital. 
 
 
Art. 1.Do número de vagas, bolsa, local e horário de trabalho, dos requisitos básicos para a 
investidura no cargo 
1.1 O número total de vagas ofertadas será de 06 (seis), sendo referentes às seguintes categorias 
profissionais conforme quadro a seguir:  
 

Quadro 01 - Número de Vagas* 

 
 

Enfermagem Fisioterapia Nutrição Odontologia Psicologia Serviço Social 

 
 

VAGAS 
 

 
 

1(uma) 

 
 

1(uma) 

 
 

1(uma) 

 
 

1(uma) 

 
 

1(uma) 

 
 

1(uma) 

* Superior completo (Bacharelado) e registro no respectivo conselho regional de classe de Minas 
Gerais. 
 
1.2 A Bolsa mensal, para cada profissional residente, será de R$3.330,43 (três mil trezentos e trinta 

reais e quarenta e três centavos) conforme disposto na portaria interministerial número 3, de 16 de 

março de 2016. 
 
1.3 Do local e horário de trabalho: O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Adolescente será desenvolvido em Unidades de Saúde do município de Divinópolis credenciadas 
para este fim. Terá duração de dois anos, em regime especial de ensino em serviço com jornada de 
60h (sessenta horas) semanais. 
 
1.4 Dos requisitos básicos para a investidura no cargo 
 
1.4.1 Ser aprovado no Processo Seletivo Público. 
1.4.2 Ser brasileiro. 
1.4.3 Gozar dos direitos políticos. 



1.4.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
1.4.5 Estar quite com as obrigações militares se for o caso. 
1.4.6 Ter a escolaridade exigida no Quadro 1 deste Edital e documentação hábil, à data da 
encerramento das inscrições no Processo Seletivo. 
1.4.7 Ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no respectivo Conselho de Regional de 
Classe, de Minas Gerais, na área pretendida. 
1.4.8 Ter idoneidade moral e social e não ter antecedentes criminais que o incompatibilize com a 
carreira. 
1.4.9 Ter sanidades física e mental compatíveis com as atribuições do cargo. 
1.4.10 Dedicar-se exclusivamente à Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, não 
podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da mesma, conforme 
disposto na lei no 11.129/2005, artigo segundo. 
1.4.11 Possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constantes deste Edital, com documentação 
hábil à data de encerramento das inscrições neste Processo Seletivo. 
1.4.12 Cumprir as determinações deste Edital. 
 
2 - DAS INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS AFINS 
 
Art. 2º. As inscrições poderão ser realizadas, nos dias úteis, no período de 23 de janeiro de 2017 a 
3 de fevereiro de 2017, de 9h às 11h e de 14 às 16h. 
Art. 3º As inscrições serão realizadas presencialmente, pelo candidato(a) ou seu representante legal, 
na Secretaria dos Programas de Residência, localizada no terceiro andar do prédio da Biblioteca 
(Bloco C), no campus Centro-Oeste Dona Lindu, localizado à rua Sebastião Gonçalves Coelho, 
400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-296, Divinópolis/MG. Informações adicionais podem ser 
obtidas pelo telefone (37) 3221-1831. 
 
2.1Dos requisitos para inscrição 
 
Art. 4º. Poderão se inscrever candidatos graduados nas respectivas áreas listadas no quadro 1 desse 
edital, portadores de diploma de nível superior – graduação de duração plena, emitido por 
instituições oficiais, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) do Brasil. 
§ 1º Somente serão aceitas inscrições de portadores de títulos obtidos no exterior mediante 
apresentação do comprovante de revalidação do curso de graduação, por instituições oficiais e 
reconhecidas pelo MEC.  
Art. 5º. As inscrições dos candidatos ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Adolescente serão feitas mediante o preenchimento da ficha de Inscrição (ANEXO I deste edital). 
A ficha de inscrição deverá ser assinada pelo candidato ou por seu representante legal, 
acompanhado dos seguintes documentos impressos:  

I. Cópias dos documentos pessoais: Carteira de identidade; CPF; Título de Eleitor e 
comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, no caso de brasileiros; Certidão de 
Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista, quando couber; Passaporte e visto de 
permanência, no caso de candidatos estrangeiros;  
II. Cópia do Diploma ou Certidão de Conclusão do Curso de Graduação na área pretendida, 
emitido pela Instituição onde o título foi obtido;  
III. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;  
IV. Uma fotografia recente de tamanho 3x4;  
V. Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br), 
impresso, assinado e encadernado, devidamente documentado com cópias dos títulos e 



atividades relacionadas. Serão considerados: estágios não curriculares, participação em 
projetos de pesquisas e extensão, participação em eventos científicos e outras atividades, 
todas comprovadas com seus respectivos certificados. 
VI. Original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, ou cópia 
autenticada;  
VIII. Cópia de registro profissional no respectivo conselho regional de classe de Minas Gerais 
da área pretendida. 

 
§ 1º Os documentos apresentados sob forma de cópia deverão ser autenticados em Cartório ou 
acompanhados dos originais para a devida autenticação no momento da inscrição.  
 
§ 2º Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá pagar a taxa de R$ 100,00 (cem reais) 
mediante o preenchimento de GRU (Guia de Recolhimento da União) de acordo com os seguintes 
códigos: 
 

UG: 154069  
Gestão: 15276  
Nome do favorecido: Fundação Universidade de São João Del-Rei  
Código do recolhimento: 28883-7  
Descrição do recolhimento: Taxa de Inscrição em Concurso Público  
CPF: do candidato  
Nome: do candidato  
Valor principal: R$ 100,00  
Valor total: R$ 100,00.  

03/02/2017 
O preenchimento da GRU deve ser feito por meio da página do Tesouro Nacional no endereço 

eletrônico https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, e o seu pagamento só 
poderá ser efetuado nas agências do Banco do Brasil.  
 
§ 3º A UFSJ não se responsabiliza pela não emissão da GRU decorrente de falhas de comunicação 
ou congestionamento das linhas de comunicação da internet, bem como por outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a referida emissão.  
 
§ 4º Não serão recebidas inscrições com a documentação incompleta ou fora do prazo. No ato da 
inscrição o candidato receberá um número de identificação que será utilizado para manter seu 
anonimato durante a correção das provas escritas pelos membros da Banca Examinadora. 
 
Art. 6º Será admitida a inscrição por intermédio de procurador, com poderes específicos 
(procuração simples) autenticada em cartório.  
 
2.2 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
Art. 7º A UFSJ empregará os termos do artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 2/10/2008, para isenção 
da taxa de inscrição neste Processo Seletivo, sendo considerado isento o candidato que: 
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cad-Único, de 
que trata o Decreto nº 6.135, de 26/6/2007; e  
b) For, comprovadamente, membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 
6.135/2007. Considera-se família de baixa renda, de acordo com o Decreto nº 6.135/2007, aquela 



com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou que possui renda familiar 
mensal de até três salários mínimos.  
§ 1º A isenção deverá ser solicitada por meio do preenchimento do Requerimento de Isenção da 
Taxa de Inscrição (ANEXO II deste edital), disponível na secretaria dos programas da residência da 
UFSJ localizada no terceiro andar do prédio da Biblioteca (BlocoC) do campus Centro-Oeste Dona 
Lindu, localizado à rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-296, 
Divinópolis/MG. Esse requerimento deverá se apresentado e entrgue na secretaria do curso nos 
dias 18 e 19 de janeiro de 2017. 
§ 2º A UFSJ consultará o órgão gestor do Cad-Único para verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo candidato da situação referente às alíneas a e b.  
§ 3º O resultado da solicitação de isenção será divulgado oficialmente na secretaria dos programas 
da residência da UFSJ localizada no terceiro andar do prédio da Biblioteca (Bloco C) do campus 
Centro-Oeste Dona Lindu, localizado à rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, 
CEP 35.501-296, Divinópolis/MG, no dia 20 de janeiro de 2017. A Coordenação do Programa não 
se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou informação do resultado. 
§ 4º É de exclusiva responsabilidade, do candidato, informar-se sobre o resultado de isenção.  
§ 5º Candidatos cujas informações forem verídicas estarão automaticamente isentos da taxa.  
§ 6º Caso o pedido de isenção seja indeferido, para o mesmo não caberá recurso. 
§ 7º O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida, por não se enquadrar nas exigências 
acima ou por fornecer informações erradas, deverá fazer o pagamento da taxa nos termos do item 
2.1 deste Edital, caso queira efetivar sua inscrição.  
§ 8º O candidato que tiver a sua solicitação de isenção indeferida e que não efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
 
2.3 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSOS  
 
Art. 8º Após o encerramento das inscrições a Comissão de Seleção do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde do Adolescente, reunir-se-á para conferência da documentação e 
homologação das inscrições dos candidatos que atenderem a todos os requisitos do Art. 5º, do item 
2.1 do presente edital. Os candidatos que não apresentarem ou não enviarem todos os documentos 
listados no referido item terão sua inscrição indeferida. 
 
Art. 9º A homologação das inscrições pela Comissão de Seleção será publicada no dia 07 de 
fevereiro de na secretaria dos programas da residência da UFSJ localizada no terceiro andar do 
prédio da Biblioteca (Bloco C) do campus Centro-Oeste Dona Lindu, localizado à rua Sebastião 
Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-296, Divinópolis/MG.  
 
Parágrafo único - O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá recorrer da decisão, através 
de requerimento dirigido à Coordenação do Programa de Residência em Saúde do Adolescente nos 
dias 08 e 09 de fevereiro de 2017. O resultado do recurso será divulgado no dia 10 de fevereiro de 
2017 na secretaria dos programas da residência da UFSJ localizada no terceiro andar do prédio da 
Biblioteca (Bloco C) do campus Centro-Oeste Dona Lindu, localizado à rua Sebastião Gonçalves 
Coelho, 400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-296, Divinópolis/MG. 
 
3.0 O PROCESSO SELETIVO, RESULTADOS E RECURSOS 
 
Art. 10 A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção designada pela 
COREMU/UFSJ, e constará de 2 (duas) etapas: 



  
a) Primeira Etapa: De caráter Classificatório e eliminatório. Prova Escrita: Consistirá na realização 
de uma prova teórica objetiva e abrangerá as referências e conteúdos dispostos no Anexo III deste 
edital. Essa prova terá o valor de 100 (cem) pontos e será constituída de 20 (vinte) questões de 
múltipla escolha (com quatro alternativas cada questão). Será atribuído a cada uma das questões 
desta prova o valor de 5,0 pontos. A avaliação deve ser anônima, individual, sem consulta a 
nenhum material e/ou instrumento de qualquer natureza e deverá ser identificada pelo número de 
inscrição para efeito de correção da banca examinadora. A avaliação será aplicada a todos os 
candidatos simultaneamente, com a duração máxima de 2 (duas) horas. Para ser aprovado, o 
candidato terá que obter, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos na prova. Serão 
convocados para a segunda etapa os candidatos que obtiverem as melhores notas em número igual 
a quatro vezes o número de vagas por categoria profissional, ou seja, os quatro primeiros colocados 
de cada profissão pretendida, observada a classificação em ordem decrescente do total de pontos 
obtidos na Primeira Etapa. Ocorrendo empate na última classificação por categoria profissional 
nesses quantitativos, serão convocados para a Segunda Etapa todos os candidatos nessa condição. 
A prova escrita será realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, nas dependências do 
CCO, em sala a ser divulgada na secretaria dos programas da residência da UFSJ localizada no 
terceiro andar do prédio da Biblioteca (Bloco C) do campus Centro-Oeste Dona Lindu, localizado à 
rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-296, Divinópolis/MG. O 
resultado será publicado em 14/02/2017. O dia 15/02/2017 fica destinado para o recebimento de 
recursos. No dia 16/02/2017 será publicado o resultado dessa etapa após recursos, caso existam. 
 
b) Segunda Etapa: Análise de Currículo e Entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, essa 
etapa consistirá de análise do curriculum Lattes e entrevista de todos os candidatos convocados 
para essa fase. A análise de currículo será realizada pelos membros da banca examinadora, sendo 
utilizados os documentos entregues na inscrição listados no art. 5º. Para análise do curriculum 
Lattes serão considerados: histórico escolar, estágios não curriculares, participação em projetos de 
pesquisas e extensão, participação em eventos científicos e outras atividades, todas comprovadas 
com seus respectivos certificados, conforme a pontuação e critérios constantes no Anexo IV deste 
edital. Os candidatos são responsáveis pela veracidade e autenticidade dos documentos 
comprobatórios, e na eventual identificação da fraude, o candidato será eliminado da seleção, sem 
prejuízo e outras cominações legais. O currículo será pontuado entre 0 (zero) e 100 (cem). Será 
eliminado do processo o candidato que não obtiver a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos 
nessa análise de currículo. Já a entrevista versará sobre as atividades previstas nos quesitos do grupo 
II da análise do curriculum (Anexo IV deste edital), sobre a utilidade futura da Residência 
Multiprofissional em Saúde do Adolescente e sobre o perfil do candidato para o Programa 
pretendido e terá pontuação entre 0 (zero) e 100 (cem). Será eliminado do processo o candidato que 
não obtiver a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na entrevista. Todas as entrevistas serão 
gravadas em áudio e vídeo. Cada candidato comparecerá apenas um dia, conforme escala e locais 
divulgados no dia 16 de fevereiro de 2017. O candidato que não comparecer à entrevista, no dia e 
hora marcados, será automaticamente eliminado do concurso. As entrevistas serão individuais e 
realizadas nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2017, de 08:00 h às 18:00 h, nas dependências do CCO, 
em sala e cronograma de entrevistas a serem divulgados na secretaria dos programas da residência 
da UFSJ localizada no terceiro andar do prédio da Biblioteca (BlocoC) do campus Centro-Oeste 
Dona Lindu, localizado à rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, CEP 35.501-
296, Divinópolis/MG. O resultado será publicado no dia 20/02/2017 até as 18:00 h. O dia 
21/02/2017 fica destinado para o recebimento de recursos dessa etapa. No dia 22/02/2017 serão 
publicados os resultados dessa etapa e do resultado final do processo após recursos. 



 
 
Art. 11ºA classificação final dos candidatos aos cargos será calculada pela soma dos pontos obtidos 
na segunda etapa da seleção. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as maiores 
notas finais e classificados em ordem decrescente até o número de vagas ofertadas de acordo com o 
Art. 1° do presente Edital. 
 
Art. 12º Serão considerados excedentes os candidatos que após a segunda etapa não conseguiram 
classificação suficiente para estar entre os aprovados para preencher o número de vagas ofertadas. 
 
Art. 13ºNa ocorrência da desistência ou impedimento de candidato aprovado serão convocados 
excedentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 
 
Art. 14ºO candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado, observando-se o número de vagas 
disponibilizadas por categoria profissional de acordo com o Art. 1° do presente Edital.  
 
Art. 15ºNão havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas 
ofertadas no Art 1° desse edital, estas poderão ficar sem preenchimento no final do processo 
seletivo.  
 
Art. 16ºEm caso de empate, será classificado o candidato que: 
§ 1º possuir mais de sessenta anos; 
§ 2º obtiver maior número de pontos na entrevista; 
§ 3º obtiver maior número de pontos na avaliação de currículo; 
 
 
4 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
 
Art. 17 O resultado final será homologado pela Coordenação do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde do Adolescente, sendo publicado na Secretaria do Programa do 
Campus Centro Oeste Dona Lindu, até o dia 23 de fevereiro de 2017.  
 
5 DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO  
 
Art. 18 Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitados os limites das 
vagas estabelecidas no Art. 1º deste Edital.  
 
Art. 19 A matrícula dos candidatos selecionados será feita na Secretaria da Pós-graduação do 
CCO/UFSJ, Sala 301, Bloco C (Biblioteca) no dia 24 de fevereiro de 2017. 
§ 1º No ato da matrícula não poderá haver nenhuma pendência em relação à entrega de 
documentos.  
§ 2º Em caso de desistência da matrícula será feita convocação dos candidatos aprovados, 
considerando-se a ordem de classificação.  
Art. 20 A previsão para o início do curso é 2 de março de 2017. 
 
 
 
 



6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 21 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital.  
 
Art. 22 Será excluído do processo seletivo o candidato que:  
I Faltar a qualquer etapa do processo seletivo;  
II Apresentar comportamento considerado incompatível com a lisura do certame, a critério 
exclusivo da Comissão de Seleção.  
 
Art. 23 O exame de seleção só terá validade para o Curso que será iniciado em 2017.  
 
Art. 24 A concessão das bolsas estão condicionadas à disponibilidade financeira fixada pela agência 
de fomento. 
 
Art. 25 Em caso de alterações relativas a datas e horários de realização das provas, conteúdo 
programático, peso e pontuação serão divulgadas pelo mesmo meio utilizado para divulgação deste.  
 
Art. 26 Após iniciadas as provas, não será permitida a entrada de candidatos. O candidato que não 
estiver presente quando da chamada para a Entrevista não participará dessa etapa.  
 
Art. 27 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação no qual se inscreve.  
 
Art. 28 Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pela Coordenação do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente.  
 
 
 
Divinópolis, 07 de Dezembro 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÕES DE DOCUMENTOS DO CURRÍCULO 
LATTES. 
 
1. DADOS PESSOAIS 

 
Nome completo:  
RG: Órgão emissor:  Data/emissão: 

     

Sexo: [  ] Masculino  [  ] Feminino Data do nascimento:  Estado civil: 
     

Naturalidade: Nacionalidade:  CPF: 
     

Título de Eleitor nº No. Passaporte: País emissor:  Cert. Reserv.: 
      
2. ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 
(R./Av.)  
Bairro  Cidade    UF: 

          

CEP: Fones: e-mail: 
         

3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS E PROFISSIONAIS     
          

Curso de Graduação Plena:         
         

Instituição:       Ano: 
          

4. INFORMAÇÃO PROFISSIONAL         
       

CONSELHO REGIONAL DE   DE   NÚMERO: 
          

 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e que concordo com as normas 
estabelecidas no Edital de Seleção.  

Divinópolis, / 

/2
0    Assinatura do candidato:        

                   
                   

           PARA USO DA SECRETARIA       

DOCUMENTOS 
  [ ] 1 fotografia 3x4 [ ] Título  de Eleitor e  comprovante  de 
   [ ] Certidão de Registro Civil [ ] quitação com a Justiça Eleitoral 

APRESENTADOS 

  

  [ ] Carteira de identidade [ ] Comprovante pagamento taxa inscrição 
      [ ] CPF [ ] Certificado de Reservista   (quando 
      [ ] Diploma ou equivalente [ ] couber)    

      [ ] Histórico escolar [ ] Procuração    

      [ ]   Curriculum Lattes ou Vitae com [ ] Passaporte e visto permanência 
           comprovantes  [    ] Cópia   de   registro   profissional   no 
              respectivo conselho regional de classe de 
              Minas Gerais da área pretendida. 
            [ ] Outros:     

            
Divinópolis,   / / 20      Assinatura do responsável da Secretaria de Pós-Graduação:    

                   



ANEXO II - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
Eu,_________________________________________, RG nº______________ sigla do Órgão 
Emissor/UF ________, data de emissão ____/____/_____ CPF nº 
____________________________, data de nascimento ___/___/___, 
nacionalidade _________________, estado civil _______________, sexo __________________, 
nome da mãe ________________________________, residente à 
______________________________________________ nº _____, 
bairro ____________________________, Cep _______________, na cidade de 
______________________________________, estado ________, telefone residencial 
(___)_______________, telefone celular (__)______________, e-mail______________________, 
cargo pretendido______________________________________________, solicito, nos termos do 
Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, isenção do valor da taxa de inscrição do Processo 
Seletivo Público para provimentos de vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Adolescente pelo Edital no 001/2016. 
  
Para tanto, declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com 
o Número de Identificação Social – NIS _____________________, e que atendo a condição 
estabelecida no inciso II do caput do art. 1º do Decreto acima referido (família de baixa renda). 
 
Canhoto: _____ Sim _____ Não 
Deficiências*: _____ Auditiva _____ Física _____ Condutas típicas 
_____ Visual _____ Mental _____ Altas habilidades 
_____ Outras Necessidades 
Detalhe a deficiência assinalada:____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira responsabilidade. 
No caso de declaração falsa, declaro estar ciente de que estarei sujeito às sanções previstas em lei, 
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro 
de 1979. 
_________________________________, _____ de ____________ de 2017. 
_______________________________ 
Assinatura 
 
*Área Descrição 
AUDITIVA Perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
VISUAL 
- Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica 
- Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica 
- Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60° 
- A ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
FÍSICA 
Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, abrangendo, dentre outras 
condições, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desenvolvimento de funções. 



MENTAL 
Caracteriza-se por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual 
como na conduta adaptativa, na forma expressa em habilidades práticas, sociais e 
conceituais. 
CONDUTAS TÍPICAS 
Manifestações de comportamento típicas de síndromes (exceto Síndrome de Down) 
e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no 
desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira 
atendimento educacional especializado. 
ALTAS HABILIDADES 
Notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos aspectos isolados ou 
combinados: 
- Capacidade intelectual geral 
- Aptidão acadêmica específica 
- Pensamento criativo ou produtivo 
- Capacidade de liderança 
- Talento especial para artes 
- Capacidade psicomotora 
OUTRAS NECESSIDADES Demais necessidades não relacionadas acima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PRIMEIRA ETAPA 
 
Programa e bibliografia – Avaliação escrita de conhecimento específico  
 
Bibliografia sugerida:  

1- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Saúde do Adolescente: Competências e Habilidades. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf 

em 23/12/2015. 

2- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde/Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes 

e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília 2010. 132 p. (Série A. Normas 

e Manuais Técnicos). Disponível em 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/docs_oficiais/1_D_2010_Diretrizes_nacionais_

atencao_integral_saude_adolescentes.pdf acessado em 04/12/16. 

3- Minas Gerais. Secretaria do Estado da Saúde. Linha Guia Atenção a Saúde do Adolescente. 

Belo Horizonte: SAS/MG, 2006. 152p. Disponível 

em:http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/LinhaGuiaSaudeAdolescente.pdf 

em 23/12/2015. 

4- Brasil. Presidência da República. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União; 1990. 

5- Brasil. Lei no 8.080. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Diário Oficial da União 1990; 19 set. Disponível em: 

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm acessado em 04/12/16 

6- Grillo CFC, Cadete MMM, Guimarães PR, Ferreira RA, Miranda SM. Saúde do Adolescente. 

Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2011. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3072.pdf em 23/12/2015. 

7- Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108 p.  Série Pactos pela Saúde 2006; v. 

13. Disponível em: 

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/901/1/diretrizes_nacionais_vigilancia_saude.pdf  

acessado em 04/12/2016. 

8- Brasil. O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios . 3. ed. – Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2009.480 p. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde). Disponível em: 

 http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/sus_3edicao_completo.pdf acessado em 04/12/16. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf%20em%2023/12/2015
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf%20em%2023/12/2015
http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/docs_oficiais/1_D_2010_Diretrizes_nacionais_atencao_integral_saude_adolescentes.pdf
http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/docs_oficiais/1_D_2010_Diretrizes_nacionais_atencao_integral_saude_adolescentes.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/LinhaGuiaSaudeAdolescente.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3072.pdf%20em%2023/12/2015
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/901/1/diretrizes_nacionais_vigilancia_saude.pdf
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/sus_3edicao_completo.pdf


Anexo IV – Critérios e pontuação da segunda etapa 

 
GRUPO 
I 

HISTORICO ESCOLAR  Até 50 
pontos Cálculo do Índice de Rendimento Escolar (IRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 
II 

OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS  
 
 
 
 
 
 
 

Até 50 
pontos 

1. Monitoria e Atividade/Projeto/Programa de Extensão 

a. Monitoria                              2,5 pontos por semestre 

b.Atividade/Projeto/Programa de Extensão           
5,0 pontos para projetos com mais de 100h 
2,5 pontos para projetos de até 100h 

2. Pesquisa 

a. Iniciação Científica ou Participação em grupos de pesquisa  
2,5 pontos até 50h 
5,0 pontos acima de 51h 

b. Publicações           
5,0 pontos por artigo publicado em periódicos 
5,0 pontos trabalho completo publicado  
2,5 pontos apresentação de Pôster/Tema Livre 

3. Estágio Não Obrigatório 

0,5 pontos por estágio com as seguintes características: 
- duração mínima de 60h; 
- em estabelecimentos de saúde; 
- estágios com carga horária superior a 60h, poderão ser pontuados 
(1,0ponto) a cada 60h (ex.120h = 2,0 pontos; 180h = 3,0 pontos) 

5. Eventos Científicos, Outras 

a. Eventos de Extensão/Jornada 0,5 pontos 
b. Congressos Internacional 3,0 pontos 
c. Congressos nacional 2,0 pontos 
d. Congressos regionais 1,0 pontos 
e. Cursos (acima de 100h) 2,5 pontos 

6. Demais atividades discentes 

Participação em Centros Acadêmicos ou Representações Discentes: 
0,5 pontos (semestre)  
Ligas Acadêmicas: 2,5 pontos (semestre) 

 
1. Atribui-se ao currículo nota entre zero e cem, pela somatória das notas dos quesitos dos 

Grupos I e II. 
2. Para pontuação do quesito do Grupo I será considerado o IRE, calculando-se o percentual 

equivalente a 100% (50 pontos). 
3. A média de rendimento escolar será calculada utilizando-se de todas as notas das disciplinas 

constante no histórico escolar do candidato, inclusive estágio curricular. 
4. Na eventualidade do Histórico Escolar apontar como critério de desempenho do aluno 

conceitos de A a E, será adotado como nota para fins de cálculo da média a seguinte tabela: 
5. No grupo II, a nota máxima que poderá ser alcançada pelo candidato será de 50 pontos. 
 

Conceito Nota 

A 85 

B 75 

C 65 

D 55 

E 50 

 


