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COMISSÃO DE RESIDÊNCIAMULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

EDITAL n. 002/2019/COREMU/UNIR  

 

O Coordenador da Comissão de Residências Multiprofissionais e 

Uniprofissionais em Saúde (COREMU), da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), torna pública a 

abertura das inscrições para o processo seletivo para a 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA (Remusf/UNIR), para as áreas profissionais de 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,  

Odontologia e Psicologia, para o ingresso no ano de 2020, 

observadas as disposições legais vigentes, bem como as regras e 

condições contidas neste edital. 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e executado pelos docentes, preceptores e tutores do 

Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) da Remusf e da COREMU, localizado no Centro de 

Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva (CEPESCO - ao lado do almoxarifado), Br. 364, Km-9,5, sentido 

Acre, Campus Porto Velho/UNIR – Tel (69) 2182-2115, CEP: 76.801-059.  

 

1.2 A Residência em Área Profissional da Saúde, nas modalidades uni profissional e multiprofissional, 

constitui categoria de ensino de Pós-Graduação lato sensu destinada às profissões da saúde, sob a forma 

de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas 

semanais, incluindo plantões e outras atividades previstas no plano pedagógico e duração de 24 meses. 

 

1.3 A Remusf da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), objeto deste Edital, têm carga 

horária total de 5.760 horas (cinco mil, setecentas e sessenta horas), atividades teóricas, teórico-práticas e 

práticas, devendo ser cursadas em regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras 

atividades profissionais no período de sua realização, nos termos do artigo 13, § 2
o
 da Lei Federal no 

11.129/2005 e Resolução CNRMS n
o
 2, de 13 de abril de 2012. A Residência também é regida pelo seu 

Regimento Interno, cujos dispositivos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e cumprir. 

 

1.4 A LEI nº 11.129, DE 30 DE JUNHO DE 2005, institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

Pro Jovem; cria o Conselho Nacional da Juventude CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as 

Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências, 

definindo a impossibilidade de cursar a residência em conjunto com outro programa de Pós Graduação, 

conforme definido no despacho orientador 01/2015 da CNRMS. 

 

1.5 Será admitida a impugnação deste Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação. 

A solicitação de impugnação deverá ser protocolizada junto ao Departamento de Enfermagem (DENF) - 

localizado no Bloco 2C, sala 212, no Campus da UNIR José Ribeiro Filho - das 8h30min. as 11h30min. 

 

1.6 Esse Processo Seletivo NÃO SE TRATA DE CONCURSO PÚBLICO PARA TRABALHAR 

COMO SERVIDOR CONCURSADO DA UNIR OU DA PREFEITURA DE PORTO VELHO-RO. 

 

2 OBJETIVO DO CURSO 

Formar profissionais de saúde com conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na Estratégia de 

Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na perspectiva do cuidado integral à saúde nos 

diferentes ciclos de vida familiar com desempenhos de excelência nas áreas de competência da 
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organização do processo de trabalho, cuidado à saúde (individual, familiar e coletivo) e nos processos de 

educação e formação em saúde visando à melhoria da saúde e o bem estar de pessoas individuais, suas 

famílias e da comunidade considerando o planejamento estratégico local, a organização do processo de 

trabalho em equipe e as abordagens interprofissionais e interssetoriais no campo da saúde, além de 

assegurar os princípios do SUS e o atendimento das reais necessidades de saúde da população 

 

3 PERFIL DO CANDIDATO 

a) Ser brasileiro/a ou estrangeiro/a com visto de permanência no país, graduado/a em instituições de 

ensino de enfermagem, odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, farmácia e educação física; 

b) Ter concluído, no ato da matrícula, o seu curso de graduação com colação de grau, e estar inscrito/a no 

Conselho Profissional correspondente; candidatos concluintes devem apresentar uma declaração ou 

atestado de integralização/conclusão do curso de graduação, em papel timbrado, informando a data da 

colação de grau prevista, devidamente carimbada e assinada. 

c) É vedado ao egresso de programa de residência repetir programas de Residência em Área Profissional 

da Saúde, nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em áreas de concentração que já tenha 

anteriormente concluído. É permitido ao egresso realizar programa de Residência em Área Profissional da 

Saúde nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em apenas mais uma área de concentração 

diferente daquela concluída (resolução CNRMS nº 1, de 27 de dezembro de 2017, art. 1º e 2º). 

 

4 DESCRIÇÃO DO CURSO 

O programa terá dois (2) anos de duração, em tempo integral, com atividades teóricas (20%) e atividades 

práticas e teórico-práticas de formação em serviço (80%). A formação em serviço é feita sob supervisão 

de preceptores e desenvolvida junto as equipes de saúde da família, dos Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família e Atenção Básica (Nasf-AB) da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (SEMUSA), em 

unidades básicas de saúde distribuídas em territórios, com graus diferenciados de vulnerabilidade social e 

alguns serviços de média/alta complexidade na cidade de Porto Velho. As atividades teóricas são 

desenvolvidas, principalmente, nas dependências da UNIR, sendo acompanhadas por docentes, tutores e 

pesquisadores. Essas atividades são estruturadas de forma a possibilitar a problematização da realidade 

por meio de orientações específicas, seminários, estudos de caso, aulas dialogadas e expositivas e outras 

formas de ensino. 

 

5 VAGAS** 

5.1 Estão sendo ofertadas 16 (dezesseis) vagas, distribuídas por categoria profissional 

Profissões Vagas 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 

ENFERMAGEM 4 

FARMÁCIA 2 

FISIOTERAPIA 2 

NUTRIÇÃO 2 

ODONTOLOGIA 2 

PSICOLOGIA 2 

TOTAL 16 

** A disponibilidade de implementação do número de vagas com bolsa é condicionada a liberação 

das bolsas pelo MS. Caso não haja a liberação de bolsa do MS não haverá matrícula e o processo 

seletivo será cancelado. 

 

5.2 Bolsas: As bolsas serão pagas pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde/SAPS/MS, instituída pelo 

Decreto n.º 9.795 de 17 de maio de 2019. O valor da bolsa residente paga por 24 meses será de R$ 

3.330,43, definido pela Portaria Interministerial 03 de 16 de março de 2016. 
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5.3 A Residência Multiprofissional em Saúde da Família foi aprovada pela Coordenação Geral de 

Residências de Saúde/CGRS/DDES/SESU-MEC e MS. 

 

5.4 De forma a assegurar que a totalidade das vagas seja preenchida, serão selecionados candidatos na 

condição de SUPLENTES. Os candidatos selecionados como suplentes, desde já, têm ciência de que 

somente serão convocados de acordo com a respectiva ordem de classificação e diante de vacância dentre 

os candidatos titulares, por categoria profissional. 

 

5.5 Na hipótese de não preenchimento das vagas destinadas as profissões, mesmo se chamando os 

suplentes, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação, após deliberação da COREMU. 

 

5.6 Com base na Resolução n° 561/CONSEA/UNIR, de 19 de dezembro de 2018, a política de ações 

afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs), pretas, pardas ou indígenas, só se aplica a cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIR. 

 

5.7 Os candidatos que se inscreverem devem ter ciência das atividades a serem desenvolvidas nos 

cenários de práticas: 

- Realizar visita domiciliar nos territórios; 

-Realizar atendimentos clínicos e assistenciais individuais; 

-Realizar atividades de promoção e educação em saúde de âmbito coletivo nos territórios e nas UBS; 

-Participar de reuniões de equipe e espaços coletivos da UBS; 

-Visitar equipamentos intra e intersetoriais; 

- Realizar ações interssetoriais; 

-Participar de espaços institucionais como Fóruns, Ciclo de Debates dos parceiros; 

- Realizar plantões em unidades de média e/ou alta complexidade, dentre outras atividades. 

 

6 DAS INSCRIÇÕES 

6.1 O procedimento de inscrição se dará em duas etapas: a primeira, pré-inscrição, que consistirá no 

preenchimento do formulário eletrônico disponível na Plataforma SIGAA conforme subitem 6.2, e a 

segunda, da entrega da documentação exigida conforme subitem 6.3. 

 

6.2 Procedimento para inscrição: 

6.2.1 Para a pré-inscrição o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível na 

Plataforma SIGAA, no período de 21 a 31 de outubro de 2019, no link - 

https://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato, que após finalizado, 

gerará um comprovante com o número de identificação.  

6.2.2 O comprovante de pré-inscrição deverá ser impresso, assinado e entregue presencialmente, ou por 

Procuração com firma reconhecida, juntamente com os demais documentos listados no item 6.3, no 

Departamento de Enfermagem (DENF) localizado no Bloco 2C, sala 212, no Campus da UNIR José 

Ribeiro Filho, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min, no período de 21/10 a 31/10/2019. 

 

6.3 São documentos exigidos na inscrição para a entrega presencial: 

a) Comprovante de pré-inscrição gerado pelo SIGAA, impresso e assinado; 

b) Cópia de documento de identificação com foto e CPF; 

c) Currículo atualizado nos últimos cinco anos, cadastrado na Plataforma Lattes e devidamente 

comprovado, conforme item 7.5; 

d) Diploma de graduação (frente e verso em folha única). Os candidatos que ainda não possuírem 

diploma de graduação deverão apresentar uma declaração de integralização ou conclusão de curso, 

informando a data prevista da colação de grau, em papel timbrado, devidamente carimbado e assinado 

https://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato
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pela instituição de ensino. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, este deverá 

apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por universidade brasileira. 

e) Memorial descritivo, conforme item 6.5. 

 

OBSERVAÇÃO: a documentação entregue pessoalmente na Secretaria do DENF ou por procuração com 

firma reconhecida, deverá estar em envelope lacrado, identificado de acordo com o Anexo II, e não 

haverá conferência do mesmo no ato da entrega. 

 

6.4 O Memorial Descritivo será entregue no ato da inscrição. Será eliminado da seleção o candidato que 

não entregar o Memorial Descritivo. 

 

6.5 A apresentação do memorial descritivo é obrigatória e comporá a nota da entrevista/arguição, 

devendo cumprir as exigências descritas a seguir: 

1. O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a 

trajetória acadêmico-profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência, 

recomendando-se que inclua em sua estrutura seções que destaquem as informações mais significativas, 

tais como a formação, as atividades técnico-científicas e artístico-culturais, profissionais, administrativas 

e científicas. 

2. Deve conter capa com o nome do candidato, local e ano, ser redigido na primeira pessoa do singular, o 

que permitirá ao candidato enfatizar o mérito de suas realizações. 

3. A redação deve conter no máximo três (3) páginas, na fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas 1,5. 

4. O desenvolvimento de texto deve apresentar: 

a. Descrição das atividades assistenciais individuais e/ou coletivas já realizadas pelo candidato; 

b. Reflexão sobre os fatos mais relevantes de sua vida acadêmica e profissional (caso tenha experiência de 

atuação), relacionando-a com o cuidado à saúde na APS/estratégia de saúde da família, o trabalho 

interprofissional, as problemáticas de saúde e sociais, os desafios da atuação de sua profissão e as 

potencialidades e limites do trabalho em saúde. 

 

6.6 O candidato ou seu procurador, ao entregar a documentação requerida em envelope lacrado, 

responsabilizar-se-á pela veracidade das informações postadas, sob as penas da lei.  

 

6.7 O simples preenchimento do formulário eletrônico de inscrição na plataforma SIGAA não significa 

que a inscrição para seleção do curso tenha sido efetivada. A inscrição será efetivada através do entrega 

da documentação exigida e emissão de comprovante de entrega. 

 

6.8 Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões 

alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 

6.9 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a matrícula, por meio de processo 

administrativo devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer inclusive após a 

homologação do resultado da Seleção Pública, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade pelo 

candidato, tais como: falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos 

documentos apresentados, entre outras. 

 

6.10 Homologação das inscrições: 
a) É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições homologadas e 

não homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após analisada, se encontra em 

conformidade com os documentos exigidos no edital, constantes no item 6.3; 

b) No dia 04/11/2019 será publicada no site da UNIR (www.unir.br) a relação preliminar das inscrições 

homologadas e não homologadas, com o motivo da não homologação; 

http://www.unir.br/


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NUCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

BR 364, Km 9,5 sentido Acre – Campus Porto Velho, CEP: 76.801-059 

 

 

 

c) O candidato que não tiver sua inscrição homologada poderá impetrar recurso contra o resultado, nos 

dias 05 e 06/11/2019, preenchendo e assinando formulário disponível no anexo II, e entregando 

pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida, na Secretaria do DENF; (localizado no Bloco 

2C, sala 212, no Campus da UNIR José Ribeiro Filho), envelope lacrado identificado conforme Anexo I, 

nos horários previstos no cronograma. 

 

d) No dia 8/11/2019 será publicado no site da UNIR – www.unir.br - a listagem final dos candidatos 

cujas inscrições foram homologadas ou não.  

e) Não serão fornecidas informações por telefone ou e-mail. Somente os candidatos com inscrições 

homologadas prosseguirão no processo seletivo e estarão aptos a realizar a prova. 

 

7 SELEÇÃO E RESULTADO 

A Seleção acontecerá em duas etapas:  

a) Primeira etapa: Prova escrita (com questões objetivas de múltipla escolha), de caráter eliminatório, 

dia 14/11/2019, a partir das 14h, cujos local(is) será(ão) divulgado(s) no dia 08/11/2019 no site da 

UNIR (www.unir.br). 
b) Segunda etapa: análise de currículo, análise de memorial descritivo e entrevista/arguição de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

7.1 Primeira Etapa: prova objetiva 

O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua eliminação da Seleção. 

 

7.1.1 As questões objetivas serão constituídas por 50 (cinquenta) perguntas elaboradas com base nas 

referências bibliográficas constantes no APÊNDICE I deste Edital que se relacionam à prática na/da 

Estratégia de Saúde da Família e a temas gerais da Política de Saúde, Saúde Coletiva, Epidemiologia, 

situação de saúde no Brasil, trabalho e processo de trabalho em saúde, educação permanente em saúde, 

promoção e prevenção, Planejamento e gestão de serviços de saúde, Atenção Primária em Saúde e 

ferramentas de trabalho utilizadas na APS. As questões serão de múltipla escolha, com quatro (4) 

alternativas e uma (1) única resposta correta. Cada questão objetiva valerá dois (2) pontos. As respostas 

deverão ser assinaladas na folha resposta referente a prova do candidato e não serão aceitas rasuras. A 

identificação da folha resposta será com o número de inscrição do candidato. Qualquer outro tipo de 

identificação na folha resposta resultará na eliminação do candidato. 

 

7.1.2 A prova escrita (objetiva) terá nota atribuída de 0 a 100. Os candidatos que obtiverem nota menor 

que 50 (cinquenta) pontos serão eliminados. Esta prova terá peso 6,0 (seis). 

 

7.1.3 No caso de empate entre os últimos colocados, estes serão incluídos. 

 

7.1.4 Não haverá Serviço Médico em funcionamento nos locais de realização da prova. A UNIR não se 

responsabilizará por aquisição e/ou fornecimento de medicamentos. Sendo assim, o candidato que fizer 

uso regular de algum medicamento deverá tomar as respectivas providências. 

 

7.1.6 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das provas. A UNIR não se 

responsabilizará por perda ou extravio de quaisquer objetos ou documentos durante a realização do 

certame. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

a) Candidatas em período de amamentação devem informar na ficha de inscrição, no período de 21 a 

31/10/2019, sobre a necessidade de amamentação durante a realização da prova; 

b) O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da prova deverá 

solicitá-la, no ato de inscrição na data acima; 

http://www.unir.br/
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c) A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade; 

d) A prova será realizada pelo próprio candidato, não sendo permitida a participação de qualquer outra 

pessoa; 

e) Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos uma (1) hora de antecedência; 

f) Será obrigatória a apresentação de um documento de identidade com foto nesta etapa. São considerados 

documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança 

Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício 

profissional, passaporte, certificado de reservista (com foto), carteiras funcionais expedidas por órgão 

público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de 

habilitação, com foto; 

g) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias; 

h) Não será permitido ingresso de candidatos na sala de realização da prova após o início da mesma; 

i) Durante a prova não será permitido (a): 
- o uso de boné, chapéu, capuz, óculos escuros ou qualquer outro acessório que encubra a cabeça ou 

impeça a visão dos olhos; uso de relógio, telefones celulares ou qualquer outro equipamento 

receptor/emissor de sinal eletromagnético como chaves e controles remotos de portões e portas de 

veículos, bem como o porte de armas sob pena de o candidato ser eliminado do processo seletivo; 

- A comunicação entre os candidatos; 

- A consulta a qualquer obra ou anotação; 

- A saída do candidato de sala sem o acompanhamento de um fiscal e ou portando o cartão resposta ou 

caderno de prova; 

- Fumar ou ingerir bebidas, exceto água acondicionada em embalagem sem qualquer rótulo e ou etiqueta. 

j) No dia da prova o candidato identificará sua folha resposta com seu número de inscrição no SIGAA. 

Ao terminar a prova, desde que decorrido o tempo mínimo de uma (1) hora, o candidato deverá entregar 

ao fiscal a prova (sem identificação) e a folha resposta devidamente identificada com seu número de 

inscrição; 

k) Na prova, os três (3) últimos candidatos a permanecerem na sala, somente poderão sair dela ao mesmo 

tempo; 

l) A prova deve ser preenchida à caneta esferográfica azul ou preta. Não será considerada a prova feita a 

lápis; 

m) Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da prova. 

 

7.1.7 No dia 18/11/2019 será publicado no site da UNIR (www.unir.br) o gabarito da prova objetiva (com 

questões de múltipla escolha). 

7.2 O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da prova objetiva, poderá 

recorrer através de solicitação de recurso à Comissão de Seleção do curso, na Secretaria do DENF. O 

formulário deverá ser individual e devidamente fundamentado com a indicação precisa dos motivos em 

que o candidato se julgar prejudicado (ANEXO II).  

 

7.2.1. Para recorrer o interessado deverá entregar pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida, 

na Secretaria do DENF (localizado no Bloco 2C, sala 212, no Campus da UNIR José Ribeiro Filho), 

formulário disponível no anexo II, preenchido e assinando, em envelope lacrado identificado conforme 

Anexo I, nos horários previstos no cronograma, nos dias 19 e 20/11/2019 fazendo constar de maneira 

inequívoca que está recorrendo ao resultado publicado. 

 

7.2.2 Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação e ao conteúdo das questões 

da Prova Objetiva, desde que devidamente fundamentados (anexando os comprovantes das referências). 
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Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, rasurado ou em 

duplicidade da folha de resposta. 

 

7.2.3 Será indeferido, liminarmente, o recurso que não estiver devidamente fundamentado e/ou sem 

referências comprobatórias; apresentado fora do prazo ou não estiver redigido no formulário específico 

deste edital. 

 

7.2.4 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de 

Seleção em relação ao recurso; 

 

7.2.5 Os pontos relativos às questões objetivas que porventura forem anuladas serão atribuídos a todos os 

candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração de alternativa (a, b, c, d), os efeitos 

decorrentes serão aplicados a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido. 

 

7.2.6 O resultado dos recursos referente à prova escrita será divulgado no site da UNIR (www.unir.br) no 

dia 22/11/2019, a partir das 14 horas. Não serão fornecidas informações por telefone ou e-mail. 

 

7.2.7 Serão convocados para a segunda fase, os números de candidatos, conforme quadro a seguir, dentre 

aqueles que obtiverem as maiores notas em cada categoria profissional, na Prova escrita. No caso de 

empate entre os últimos colocados, estes serão incluídos mesmo ultrapassando o limite estipulado. Os 

candidatos serão convocados por área e em ordem alfabética. O resultado da primeira etapa e a 

convocação dos candidatos aptos para a segunda fase será publicado no dia 25/11/2019 no site da UNIR. 

  

Categoria/Curso Número de candidatos que poderão 

ser convocados para a 2ª fase 

EDUCAÇÃO FÍSICA 6 

ENFERMAGEM 10 

FARMÁCIA 6 

FISIOTERAPIA 6 

NUTRIÇÃO 6 

ODONTOLOGIA 6 

PSICOLOGIA 6 

 

 

7.3 Segunda Etapa: será de caráter eliminatório e classificatório e consistirá na análise do currículo, 

análise do memorial descritivo e entrevista/arguição. Na entrevista/arguição do memorial descritivo serão 

avaliadas as seguintes questões: capacidade de sustentação da argumentação do texto escrito; clareza de 

objetivos e pretensões em relação ao curso; disponibilidade de tempo integral e imediata, com dedicação 

exclusiva à Residência. 

 

7.3.1 A entrevista/arguição será com base no memorial descritivo e terá peso dois (2). A Entrevista e a 

entrega do Memorial Descritivo serão obrigatórias a todos os candidatos convocados, sendo eliminado da 

Seleção o candidato que não atender a estes requisitos.  

 

7.3.2 O currículo será analisado de 26 a 28/11/2019, com base nos seguintes itens: 

a) O Currículo Lattes que deverá estar devidamente elaborado e documentado (comprovantes oficiais em 

papel timbrado e assinado pelo emitente, sem a necessidade de autenticação), organizado na sequência 

dos critérios de análise constantes no QUADRO I (encadernado e com foto). O candidato deverá incluir 

no seu Currículo Lattes uma cópia do quadro demonstrado no QUADRO I devidamente preenchido com 

sua pontuação. Não serão admitidos documentos que não estejam afixados no Currículo Lattes e não será 
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realizado análise do Currículo que não apresentar o QUADRO I devidamente preenchido com sua 

pontuação. 

b) Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos Currículos 

e/ou após a data e horário estipulados para sua entrega, no cronograma deste Edital. 

c) Receberá pontuação 0,0 (zero) na avaliação da prova de análise de currículo o candidato que não 

entregar os documentos na forma, no prazo e no local estipulado neste Edital. O candidato que receber 

pontuação 0,0 (zero) na prova de análise de Currículo Lattes não será eliminado do processo seletivo 

mantendo esta pontuação que associada as demais notas resultará na classificação final. 

d) Cada item do Currículo, somente será pontuado, quando devidamente documentado, ou seja, todos os 

itens devem estar devidamente comprovados. 

e) Divulgação do resultado da análise de currículos no site da UNIR (www.unir.br) – dia 29/11/2019, a 

partir das 14 horas.  

f) Serão admitidos recursos relativos ao currículo. Para recorrer o interessado deverá entregar 

pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida, na Secretaria do DENF (localizado no Bloco 2C, 

sala 212, no Campus da UNIR José Ribeiro Filho), formulário disponível no anexo II, preenchido e 

assinando, em envelope lacrado identificado conforme Anexo I, nos horários previstos no cronograma, 

nos dias 02 e 03/12/2019 fazendo constar de maneira inequívoca que está recorrendo ao resultado 

publicado. 

g) O resultado dos recursos referente à análise de currículo será divulgado no site da UNIR 

(www.unir.br), no dia 05/12/2019, após às 14 horas. 

 

7.3.2 Será divulgado no site da UNIR (www.unir.br) o dia, hora e local das entrevistas/arguições – dia 

06/12/2019. 

 

7.3.3 A entrevista/arguição será realizada entre os dias 09 a 12/12/2019. 

 

7.3.4 Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da entrevista/arguição; 

 

7.3.5 Para a entrevista/arguição e análise do memorial descritivo não caberá recurso. Não cabe pedido de 

reconsideração ou de revisão do resultado. 

 

8 CLASSIFICAÇÃO FINAL 

O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação. Será divulgada somente a relação dos 

candidatos aprovados e candidatos suplentes que conformarão a lista de espera. O resultado final da 

seleção será divulgado no dia 17/12/2019, a partir das 14 horas, no site da UNIR (www.unir.br). Não 

serão fornecidas informações por telefone nem por e-mail. 

 

8.1 A nota final será composta da seguinte forma: 

- Prova escrita (objetiva) – peso 6,0 (NE) 

- Entrevista/Arguição e Memorial descritivo, no máximo 100 pontos – peso 2,0 (NEM) 

- Currículo – peso 2,0 (NC) 

 
NF = (NE x 6)+ (NEM x 2) + (NC x 2) 

10 
 

8.2 O desempate entre candidatos com a mesma pontuação final se dará pelos seguintes critérios nessa 

ordem: 

1º - Maior pontuação na prova objetiva; 

2º - Maior pontuação na análise do Currículo Lattes; 

3º - Maior pontuação na entrevista + análise de memorial descritivo; 

4º - Idade mais elevada do candidato (dia, mês e ano). 

http://www.unir.br/
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OBSERVAÇÃO: a documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados poderá ser retirada 

pelos mesmos ou por representante formalmente autorizado, no CEPESCO, no prazo de até três (3) meses 

após a publicação do resultado final da seleção objeto deste instrumento de divulgação, mediante prévio 

agendamento pelo e-mail cepesco@unir.br. A partir deste período os documentos serão fragmentados. 

 

9 MATRÍCULA 

No período de 10 a 13/02/2020 

Os candidatos selecionados deverão entregar pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida, no 

DENF (localizado no Bloco 2C, sala 212, no Campus da UNIR José Ribeiro Filho), das 8h30min às 

11h30min, toda a documentação exigida no subitem 9.1, preenchendo adequadamente a ficha de 

matrícula (ANEXO III). O candidato selecionado que deixar de efetuar sua matrícula até o dia 13/02/2020 

será considerado desistente. 

Caso surjam vagas de cancelamento de matrícula, desistência ou matrícula não efetivada por pendência de 

documentação, a Comissão de Seleção entrará em contato por e-mail com os candidatos aprovados como 

SUPLENTES por categoria profissional, por ordem de classificação, no dia 16/02/2020. A matrícula 

destes candidatos suplentes deverá ser realizada impreterivelmente no dia 17/02/2020, pessoalmente, com 

a entrega da documentação no DENF (localizado no Bloco 2C, sala 212, no Campus da UNIR José 

Ribeiro Filho). Caso as vagas por categorias profissionais não sejam preenchidas, mesmo com a Chamada 

dos suplentes, serão convocados os candidatos, por ordem de classificação geral, independente de 

categorias profissionais, por deliberação da COREMU. 

 

9.1 Documentos exigidos na matrícula: 

a) Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). 

Considerando o Parecer Nº 303/2000 da Câmara de Ensino Superior do MEC, o candidato aprovado 

poderá apresentar, em substituição ao diploma, no ato da matrícula: duas (2) fotocópias do certificado ou 

atestado de conclusão do curso de graduação, em papel timbrado, constando a data de conclusão e de 

colação de grau bem como o documento que comprove que o curso está reconhecido pelo órgão 

competente, o qual deverá estar devidamente datado e assinado. Neste caso a matrícula se dará em caráter 

precário e provisório, até a apresentação do respectivo diploma. Até o final de abril de 2020, o estudante 

deverá apresentar fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação. No caso de candidato que 

tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente 

revalidado por universidade brasileira; 

b) Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e 

verso na mesma folha).  

c) Comprovante de inscrição no Conselho de sua categoria profissional na Regional de Rondônia (poderá 

ser apresentada a inscrição provisória, devendo o mesmo providenciar a definitiva para efetivação da vaga 

em até 30 dias após o início do Curso); 

d) Fotocopia de PIS/PASEP; 

e) Apresentar carteira de trabalho; 

f) Fotocopia do Cartão Nacional de Saúde; 

g) Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na 

carteira de identidade 

h) Título de eleitor; 

i) Conta bancária - deve ser informada uma CONTA SALÁRIO, em nome do próprio residente. O 

Ministério da Saúde não faz pagamentos de bolsas em qualquer outro tipo de conta, que não seja CONTA 

SALÁRIO. Os dados bancários devem ser nos Bancos credenciados: Banco do Brasil S/A, Caixa 

Econômica Federal; 

j) Informar tipo sanguíneo e fator RH; 

k) Uma (1) fotografia 3x4 (colorida com fundo branco), recente, com o nome completo do candidato 

escrito no verso. Não serão aceitas fotos escaneadas; 
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l) Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação; 

m) Uma (1) Cópia do Cartão/Carteira de Vacinação, constando os dados referentes à cada dose de vacina 

obrigatória recebida, a saber: Hepatite B; dT (Dupla tipo adulto) - Difteria e Tétano; Febre Amarela e 

Tríplice Viral - sarampo, caxumba e rubéola, disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

n) Candidatos estrangeiros deverão apresentar: uma (1) cópia do passaporte; Uma (1) cópia autenticada 

do diploma de graduação (idioma de origem); Uma (1) cópia autenticada da tradução juramentada do 

diploma de graduação; Uma (1) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (idioma de 

origem); Uma (1) cópia autenticada da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Uma (1) cópia do CPF; Uma (1) cópia do visto de permanência no país, atualizado; 

o) Termo de Compromisso (ANEXO IV) 

p) Declaração do candidato que não possui vínculo empregatício (ANEXO V). 

 

OBSERVAÇÕES: 

- A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita porque não consta o campo naturalidade; 

- Não será aceito nenhum documento de identidade que tenha prazo de validade; 

- Todos os dados da fotocópia autenticada da carteira de identidade, inclusive os do órgão emissor 

necessitam estar legíveis; 

- Não serão aceitas fotocópias autenticadas da carteira de identidade cujos dados estejam ILEGÍVEIS. 

- Em caso de pendência ou ausência de qualquer um dos documentos requeridos, a matrícula não será 

efetivada e a vaga automaticamente será preenchida pelo candidato suplente selecionado de acordo com a 

respectiva ordem de classificação; 

- As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 

10 LOCAL DO CURSO 

A Residência será realizado nas dependências do Campus UNIR Porto Velho, no Bloco de Enfermagem e 

nos cenários externos de prática nas UBS. A sala de aula será informada na matrícula. 

 

11 TITULAÇÃO 

11.1 A UNIR outorgará certificado de conclusão em nível de Pós-Graduação Lato Sensu na Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento da 

COREMU da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde- CRMS/MEC/MS; 

 

11.2 O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos egressos mediante a 

apresentação do Diploma de graduação, de acordo com o presente edital. 

 

12 COMPROMISSO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 

12.1 Ao participar deste processo seletivo o candidato estará reconhecendo sua aceitação às normas 

estabelecidas para o mesmo. Por isso, antes de encaminhar seus documentos, o candidato deverá conhecer 

todas as regras previstas e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos. 

 

13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos e comunicados 

referentes a este processo seletivo na no site da UNIR (www.unir.br), e ficar atento aos prazos nele 

estabelecidos, mesmo após a publicação do resultado final, pois poderá haver retificações; 

 

13.2 O cronograma, desde o lançamento do edital até o início do curso, está disponível no ANEXO VI; 

 

13.3 Não serão fornecidas declarações de aprovação nas etapas do processo seletivo do curso; 
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13.4 Será eliminado o candidato que não entregar documentação em qualquer uma das etapas do processo 

seletivo do curso, não realizar a matrícula no período estabelecido ou não apresentar a documentação 

exigida no ato da matrícula; 

 

13.5 É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu; 

 

13.6 O residente deverá ter dedicação exclusiva à Residência, não podendo desenvolver outras atividades 

profissionais no período de realização da mesma (lei nº 11.129/2005, artigo 14, parágrafo segundo); 

 

13.7 A comissão convocará tantos candidatos classificados quantos forem necessários para o 

preenchimento das vagas remanescentes até 30 (trinta) dias após o início da residência, respeitando a nota 

final de classificação.  

 

13.8 A UNIR se reserva no direito de corrigir eventuais erros neste edital e em qualquer publicação 

relativa a este processo seletivo; 

 

13.9 Casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da UNIR. 

 

Porto Velho, 14 de Outubro de 2019. 

 

 

 
Prof. Ms. Cleson Oliveira de Moura 

Coordenador da COREMU/UNIR 
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ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO DE ENVELOPE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

EDITAL n. 002/2019/COREMU/UNIR 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 

N.º DE INSCRIÇÃO - SIGAA :________ 

VAGA PRETENDIDA: (  )Educação Física (   )Enfermagem  (  )Farmácia 

                                          (   ) Fisioterapia      (   )Nutrição   (   )Odontologia (  )Psicologia 

 

DOCUMENTAÇÃO: (  )Inscrição – Item 6.3 do edital 

                                      (  )Recurso – homologação das inscrições 

                                   (  ) Gabarito Preliminar 

(  ) Resultado Preliminar da Prova Escrita 

(  )  Resultado Preliminar da Avaliação de Currículo 

                 

DATA:____/____/_______ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECURSO À COMISSÃO DE CONCURSOS E A 

COREMU  

 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família/2020 

 

Eu______________________________________________________________, portador (a) da cédula 

de identidade RG n.º ______________, e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas – CPF – sob o n.º 

____________, residente e domiciliado _______________________________ CEP _______________, 

telefones: _________________/__________________ e-mail: ___________________, venho, 

respeitosamente, perante vossa senhoria, interpor o presente RECURSO: 

TIPO DE RECURSO 

(  )Edital 

(  ) Inscrição 

(  ) Gabarito Preliminar – questão da prova nº. _______  

(  ) Resultado Preliminar da Prova Escrita 

(  ) Resultado Preliminar da Avaliação de Currículo 

 

Justificativa (com fundamentação): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Anexar o(s) comprovante(s) da(s) referência(s). 

 

Data:____/____/______          Assinatura:__________________________________________________ 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NUCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

BR 364, Km 9,5 sentido Acre – Campus Porto Velho, CEP: 76.801-059 

 

 

 

ANEXO III 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

 

I- Identificação: 

Nome do(a) candidato(a): _______________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ Naturalidade: ___________________ Estado: _________ 

Sexo: __________ Estado Civil: _____________ Cor ___________ Tipo sanguíneo _________ 

Identidade n°: _________________ Órgão Expedidor: _______________ 

CPF: _______________________________ PIS/PASEP __________________ 

Banco _______________ Agência _______________ Conta corrente _______________ 

E-mail: ______________________ Telefone: _______________ Telefone celular:____________ 

Endereço Residencial: ______________________________________________ Nº _________ 

CEP: ____________________ Cidade:________________________ Estado:_____________ 

 

Vem requerer matrícula no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Turma 

2019. Para tanto, anexa a documentação solicitada: 

( ) Cópia autenticada do diploma de graduação em Enfermagem, registrado pelo MEC; 

(  ) Candidatos concluintes - duas (2) fotocópias do certificado ou atestado de conclusão do curso de 

graduação, em papel timbrado, constando a data de conclusão e de colação de grau bem como o 

documento que comprove que o curso está reconhecido pelo órgão competente, o qual deverá estar 

devidamente datado e assinado. Neste caso a matrícula se dará em caráter precário e provisório. 

( ) Cópia de CPF e RG; 

( ) Cópia do Registro no Conselho de Classe ou cópia do protocolo de solicitação de registro profissional 

emitido pelo respectivo Conselho de Classe; 

( ) Cópia do comprovante de participação no último processo eleitoral ou declaração original de quitação 

com as obrigações eleitorais emitida pela Justiça Eleitoral; 

( ) Cópia do Comprovante de quitação de serviço militar, obrigatório para candidatos do sexo masculino; 

( ) Cópia do comprovante de residência; 

( ) Cópia do PIS/PASEP (quem possuir); 

( ) Declaração do candidato que não possui vínculo empregatício (ANEXO IV); 

( ) Termo de Compromisso (ANEXO V); 

( ) Cópia de dados bancários (extrato ou cartão do banco onde constam: Banco, Agência e Conta corrente) 

para recebimento da bolsa de estudos. 

Estando ciente das normas deste Programa, assina o presente requerimento. 

Porto Velho-RO, ____ de __________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) Residente 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

Eu, ________________________________________, CPF _________________, declaro para os 

devidos fins, de acordo com o que rege as normas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família, que não possuo vínculo empregatício, estando portanto, liberado(a) em tempo integral para as 

atividades que o curso requer, e portanto liberado para receber a bolsa mensal do MEC, como único 

vínculo de fonte pagadora. 

Declaro que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que o compromisso firmado 

neste documento será cumprido. 

Porto Velho-RO, ______ de _________________ de 2020. 

 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do(a) Residente 
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ANEXO V  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _______________________________, graduado (a) em _______________ inscrito (a) sob o n. 

_____________ ou protocolo de inscrição n. _____________ no respectivo conselho de categoria, CPF 

no _____________, DECLARO estar ciente do termo de compromisso celebrado entre o(a) pleiteado(a) e 

o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que lhe assegura o direito de realizar o 

Curso de Residência como bolsista do Ministério da Educação ou Ministério da Saúde, dentro das normas 

e disposições legais da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, a cujo cumprimento se 

obriga. 

 

O presente termo terá duração de 02 (dois) anos, iniciando-se em ___/03/2019, ou até que o residente 

cumpra com as atividades necessárias para finalização do curso de Residência. O residente assume a 

responsabilidade de cumprir o Programa de Residência em tempo integral e dedicação exclusiva, com 

carga horária total de 60 horas semanais, respeitando as disposições do Projeto Pedagógico e do 

Regimento Interno que o regem, e declara ciência de que é vedado cursar outro programa de graduação 

ou pós-graduação ou possuir outro vínculo empregatício concomitantemente ao cursar o Programa, o que 

determinará o seu desligamento do Programa e imediato cancelamento da bolsa de Residência. 

 

O residente declara ciência de que deverá responsabilizar-se pelo seu transporte, alimentação e moradia 

no período da Residência. Além do contido neste termo, o residente está adstrito às demais disposições 

normativas legais e regulamentares que disciplinam a Residência Multiprofissional e da UNIR. 

 

O presente termo não cria e não envolve nenhum tipo de vínculo empregatício entre as partes. O residente 

declara aceitar a bolsa que lhe é conferida, comprometendo-se a cumprir o disposto neste Instrumento, em 

todos os seus termos, clausulas e condições, inclusive, declarando aceitar o Regimento Interno do 

Programa, as normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e as normativas da UNIR. 

 

O residente reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Residência 

Multiprofissional a qual se vincula o Programa e, em última instância, pela Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional. 

 

De acordo com o termo, assino 2 (duas) vias de igual teor. 

Porto Velho-RO, ________, ___________, 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Residente 

 

_____________________________________ 

 

Coordenação do Programa 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA ETAPA HORÁRIO 

14/10/2019 Publicação do edital no site da UNIR – www.unir.br  A partir das 14h 

21 a 31/10/2019  Período de inscrição. 

Local: Departamento de Enfermagem (DENF) 

Das 8h30min Até 

11h30min 

04/11/2019 Homologação das Inscrições – site da UNIR - www.unir.br A partir das 14h 

05 e 06/11/2019 Prazo recursal das inscrições - presencial Local: DENF Das 8h30min Até 

11h30min 

07/11/2019 

 

Resultado dos recursos – site da UNIR - www.unir.br  

A partir das 14h 

8/11/2019 Resultado final das inscrições e Publicação do local de prova 

– site da UNIR - www.unir.br 

 

A partir das14h 

14/11/2019 Realização da Prova escrita O(s) local(is) 

será(ão) 

divulgados no dia 

08/11 

18/11/2019 Publicação do gabarito da prova – site da UNIR - 

www.unir.br 

A partir das 14h 

19 e 20/11/2019 Prazo para recursos contra o gabarito das questões objetivas 

(presencial). 

Local: DENF  

Das 8h30min Até 

11h30min 

22/11/2019 Divulgação do resultado final do recurso da prova escrita – 

site da UNIR - www.unir.br 

A partir das 14h 

25/11/2019 Divulgação da classificação final da primeira etapa e 

candidatos aptos à segunda etapa da seleção – site da UNIR - 

www.unir.br 

A partir da 14h 

26 a 28/11/2019 Análise de currículos Manhã e Tarde 

29/11/2019 Divulgação do resultado da análise de currículos – site da 

UNIR - www.unir.br 

A partir das 14h 

02 e 03/12/2019 Recursos da Análise de Currículo (presencial) 

Local: DENF 

Das 8h30min Até 

11h30min 

05/12/2019 Divulgação do resultado dos recursos da análise dos 

currículos – site da UNIR - www.unir.br 

A partir das 14h 

06/12/2019 Divulgação do dia, hora e local das entrevistas/arguições – 

site da UNIR – www.unir.br  

A partir das 14h 

09 a 12/12/2019 Entrevista/Arguição   9h as 17h 

17/12/2019 Divulgação do resultado final da seleção - site da UNIR - 

www.unir.br 

A partir das 14h 

10 a 13/02/2020 Período de matrícula dos aprovados - 1ª convocação Das 8h30 as 

11h30min, no 

DENF 

16/02/2020 Convocação de candidatos suplentes para matrícula (SE FOR 

O CASO) 

Ver site da 

UNIR, DENF  

17/02/2020 Matrícula dos suplentes Das 8h30 as 

11h30min, no 

DENF 

02/03/2020 Início do curso Campus Porto 

Velho 

 

http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
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APÊNDICE I –  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização - PNH. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. Disponível em: 

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

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. v. 1. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014 (Cadernos de Atenção Básica, n. 39). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf  

3. BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html  

4. CAMPOS, G W S.; GUTIERREZ, A C.; GUERRERO, V P.; CUNHA, G T. Reflexões sobre a 

Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família in: Campos, G.W.S.; Guerrero, V.P. (org.) Manual de 

Práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo: Aderaldo e Rothschild, 2008. 

Disponível em: 

http://andromeda.ensp.fiocruz.br/teias/sites/default/files/biblioteca_home/manual_das_praticas_de_atenca

o_basica%5B1%5D.pdf 

5. CAMPOS, G.W. de S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JUNIOR, M.; MINAYO, M.C. de S.; 

CARVALHO, Y.M. de. Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro – São Paulo: FIOCRUZ – Hucitec, 

2006. Disponível em: http://professor-

ruas.yolasite.com/resources/Tratado%20de%20Saude%20Coletiva.pdf  

6. MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. 2 ed, São Paulo: Atheneu, 2009. 

7. DAVINI, M.C. Enfoques, problemas e perspectivas na educação permanente dos recursos humanos de 

saúde. In: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

Brasília; 2009. Disponível em: 

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

8. MENDES, E.V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2011. Disponível em >http://apsredes.org/site2012/wpcontent/uploads/2012/03/Redes-de-

Atencao-mendes2.pdf> 

9. MOROSINI, M.V.G.; FONSECA, A.F., LIMA, L.D. Política Nacional de Atenção Básica 2017: 

retrocessos e riscos para o Sistema Único de Saúde. Revista SAÚDE DEBATE, v. 42, n. 116, pp.11-24, 

jan-mar, 2018, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42n116/0103-1104-sdeb-

42-116-0011.pdf  

10 PAIM, J. S. e cols. O Que é o SUS. Rio de Janeiro. Editora Fiocruz, 2015. Disponível em 

http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/  

11. STARFIELD, B. Atenção, primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 

Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. Capítulos I & II. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_primaria_p1.pdf  
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QUADRO I  

ENTREGA DE 21  A 31/10/2019 

 

CANDIDATO(A):    

ÁREA:    

GABARITO DA PONTUAÇÃO DO CURRICULO LATTES 

 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE/ SAÚDE DA FAMÍLIA 

Pontuação 

mínima 

Por 

documento 

Pontuação 

Máxima 

 

 

Candidato 

Pontua 

aqui 

TOTAL 

Não preencher 

(exclusivo da 

banca 

examinadora) 

ATIVIDADES DE ENSINO/ PESQUISA – ÚLTIMOS CINCO 

ANOS 

 25   

1.1. Participação em Projeto de Iniciação Científica     
1-6 meses (ou até 240hs) no mesmo projeto 2  

 

 
 

15 

  
 

 
 

 

7- 12 meses (ou até 480 horas); no mesmo projeto 3  

- Superior a 12 meses (ou mais de 480 horas). 4  

1.2. Participação em Projeto de Ensino ou Pesquisa - cada 12 meses (ou a 

cada 480h) 

  

1-6 meses (ou 240hs) no mesmo projeto 1  
7- 12 meses (ou até 480 horas); no mesmo projeto 2  
- Superior a 12 meses (ou mais de 480 horas). 3  
1.3. Publicação de resumo simples apresentado em anais de evento científico.  2  

 

10 

  
 

 
1.4 Autor de trabalho apresentado em evento científico  1  

1.5. Publicação de resumo expandido ou artigo completo em anais de evento 

científico  

3  

1.6. Publicação de artigo em periódico científico 4  

 Subtotal   

2. ATIVIDADES DE EXTENSÃO – ÚLTIMOS CNCO ANOS  25   
2.1. Participação em Projeto na área de saúde e afins (a cada 60 h ou a cada 6 

meses) – até cinco (5) projetos 

3 15   

2.2. Cursos ministrados (mínimo de 4 horas) pontuado por curso. Até 2 

cursos 

2  

10 

  

 

2.3. Palestras ministradas. Até 2 palestras 1  

2.4. Organização cursos-eventos. Até 2 eventos 2  

Subtotal   

3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E CURSOS 

DE CAPACITAÇÃO – ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 25   

3.1. Participação em Eventos Científicos (jornadas, congressos, 

simpósios, etc.): 

 10   

- Área de Saúde Coletiva – até 2 participações 3   

- Área específica da área profissional – até duas participações 2   

3.2. Participação em cursos de capacitação (a cada 15h). (permite 

soma) 

  

15 

  

 

- Área de Saúde Coletiva – até cinco cursos  2  

- Área específica da área profissional – até cinco cursos 1  

Subtotal   

4. OUTRAS ATIVIDADES   25   
4.1. Estágio extracurricular na área de Saúde e afins. (a cada 30 h) até três 

estágios 

1  

 
 

20 

  

 
 4.2 Participação em LIGAS Acadêmicas ou laboratórios de pesquisa   

2 

 

- Área de saúde coletiva - até cinco participações por mais de um semestre  

- Área de saúde e afins - até quatro participações por mais de um semestre 1  

4.3 Monitoria acadêmica (a cada 30h) Até três monitoria 1  

Subtotal   
4.5. Participação em órgão de classe estudantil  1  

 
5 

  

 
 

4.6. Representação discente nos órgãos deliberativos da Universidade – até 

duas representações 

1  

4.7. Distinção e prêmio na área de formação  1  

4.8. Outras atividades 1  

Subtotal   

TOTAL GERAL                                                                                                                      100   
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