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A Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional do 
Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, torna pública a abertura 
das inscrições para o PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA 
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE PARA AS ÁREAS 
PROFISSIONAIS DE FARMÁCIA E SERVIÇO SOCIAL, para o ano de 
2010, observadas as disposições legais vigentes, bem como as 
regras e condições contidas neste edital. 

 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e executado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-
Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC, Trindade – Tel./fax (48) 3953-1000, http://hurm.fepese.ufsc.br, Florianópolis – Santa 
Catarina. 

 
2. DAS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  
2.1 Requisito: Graduação em Farmácia e Serviço Social. 
2.1 Duração do curso: 24 meses, de março de 2010 a fevereiro de 2012. 
2.2 Carga horária: 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, sendo que para cada ano de curso corresponde 
um mês de férias. 
2.3 Modalidade do Curso: presencial, em tempo integral, com dedicação exclusiva. 
2.4 Número de vagas: 2 vagas 
2. Bolsas: As bolsas serão pagas pela Coordenação Geral de Residências de Saúde/DHR/SESu/MEC, conforme 

legislação específica. O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Área de Concentração: 
Atenção em Urgências e Emergências e Área de Concentração: Atenção em Alta Complexidade, foi aprovado pela 
Coordenação Geral de Residências de Saúde/DHR/SESu/ MEC para início em 2010. 

 

 

3 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

DATA EVENTO LOCAL 

05/03/10 Publicação do Extrato do Edital Internet e jornal local 

05/03/10 a 15/03/10 Inscrições 
Home Page: 

http://hurm.fepese.ufsc.br 

16/03/10 Homologação das inscrições 
Home Page: 

http//hurm.fepese.ufsc.br 

PRIMEIRA ETAPA -  FEPESE 

18/03/10 – 15 hs 
Aplicação das provas objetivas de 

conhecimentos gerais e específicos 

Universidade Federal de Santa 
Catarina – Campus Universitário – 

Trindade – Florianópolis - SC 

18/03/10 – a partir das 21 
hs 

Divulgação das provas e dos gabaritos 
Internet – Home Page: 

http://hurm.fepese.ufsc.br 

20/03/10 (até às 20 horas) Recursos das questões 

Internet – Home Page: 

http://hurm.fepese.ufsc.br, de 
acordo com modelo de formulário  

anexo ao edital. 

22 e 23/03/10 Análise dos recursos  



24/03/10 
Divulgação da lista dos classificados, datas e 

locais da 2a etapa. 
 

SEGUNDA ETAPA - HU 

26/03/10 a 29/03/10 
Análise dos currículos e argüição do memorial 

descritivo. 
 

30/03/10 Divulgação dos resultados da 2a etapa 
Internet – Home Page:  

http://hurm.fepese.ufsc.br 

31/03/10 Recurso da 2a etapa. 
Internet – Home Page: 

http://hurm.fepese.ufsc.br 

01/04/10 Divulgação dos Resultados finais. 
Internet – Home Page:   

http://hurm.fepese.ufsc.br 

02/04/10 Realização da Matricula  

 
 

4 DAS INSCRIÇÕES: 
4.1. A participação no presente Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas 
condições estabelecidas neste Edital. 
4.2 A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição, via Internet, 

publicado no endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br no período compreendido entre às 16h00min do 
dia  05 de março de 2010 até às 16h00min do dia 15 de março de 2010, horário oficial de Brasília.  

4.3. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br e 
seguir os seguintes passos:  

a) Preencher atentamente o Requerimento de Inscrição e o Curriculum (anexo I) e enviá-los pela Internet, 
imprimindo uma cópia de cada um deles que deve ficar em seu poder; 

b) Acessar e imprimir o boleto de pagamento da taxa de inscrição; 
c) Efetivar o pagamento do boleto da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, posto de auto 

atendimento ou Home banking, preferencialmente do Banco do Brasil S.A., até o último dia de inscrição; 
d) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

4.4. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais).  
4.4.1. O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento 

disponível no endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br, com o respectivo código de barras.  
4.4.2. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios 
do pagamento da taxa de inscrição.  
4.4.3. Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio.  
4.4.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi feito o pagamento da taxa de inscrição confirmar o 
respectivo pagamento.  
4.5. Não será aceita a inscrição em mais de uma área de concentração.  
4.6. É vedada a inscrição condicional, extemporânea. 
4.7. A qualquer tempo a Comissão Organizadora do Processo Seletivo poderá anular a inscrição, as provas e a 
admissão do candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou documento exigido neste Edital.  
4.8. A inscrição implica no conhecimento e aceitação das regras e condições estabelecidas neste edital e nas 
instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo que, 
porventura, venham a ser divulgados.  
4.9. A FEPESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet e pagamento da respectiva taxa de 
inscrição, não efetivados por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores que impossibilitarem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos 
relacionados.   
 
5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
5.1. A Confirmação da Inscrição dos candidatos que tiverem sua inscrição deferida e o local de realização da prova 

(primeira etapa), estará disponível no endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br  a partir do dia 16 de 
março de 2010. 
5.2. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser 
indeferida a inscrição do candidato que não preencher de forma completa e correta o Requerimento de Inscrição.  



5.3. O candidato que, no decorrer do Processo Seletivo, mudar seu endereço deverá comunicar a alteração por 
carta, que deverá ser entregue pessoalmente ou por procurador com procuração especifica, no endereço da FEPESE.  
5.4. A relação dos candidatos que tiveram sua inscrição indeferida estará disponível no endereço 

http://hurm.fepese.ufsc.br a partir do dia 16 de março de 2010. 
5.5 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão de Seleção do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 
 
6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
6.1 Currriculum Vitae, formatado conforme roteiro constante no Anexo I, devidamente documentado com cópias 
dos comprovantes. Somente serão pontuados os certificados que apresentarem carga horária. Para comprovação de 
publicação em livros e periódicos deverá ser apresentada fotocópia da capa, do índice e da ficha catalográfica, com 
registro de ISBN ou ISSN, respectivamente. Os currículos deverão ter numeração das páginas e suas folhas 
grampeadas ou encadernadas. Não serão aceitas folhas avulsas. (só serão avaliados os currículos que estiverem 
documentados e no formato indicado no Anexo I). Os candidatos classificados na primeira etapa do Processo 
Seletivo e convocados para a segunda etapa, deverão entregar pessoalmente no dia e hora marcados para a Análise 
e Argüição do currículo, os documentos de comprovação do currículo, ordenados na seqüência em que estão 
listados, em volume devidamente encadernado, bem como os documentos de identidade. 
6.2 Memorial descritivo deve constar de um relato individual da história de vida do candidato, enfatizando as 
experiências pessoais e profissionais que levaram à decisão de se candidatar a uma vaga na área de concentração de 
sua escolha e sua disponibilidade (máximo duas páginas, espaço 1,5 e fonte Times New Roman 12).  
6.3 Cópia autenticada do documento de identidade; se estrangeiro, cópia autenticada do visto de permanência. 
6.3.1 – Serão considerados documentos de identidade: carteiras de identidade expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc); certificado de reservista; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997) 
6.4 Duas fotografias 3X4 
6.5 Comprovante do deposito bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição. 
6.6 Serão analisados somente  os documentos somente dos candidatos que tiverem obtido melhor classificação em 
número igual a 5 (cinco) vezes o número de vagas, na área de concentração escolhida. Em caso de empate, serão 
convocados todos os candidatos que tiverem obtido o último valor considerado na classificação.  
6.7 Para os candidatos classificados conforme o subitem 6.6, deverão entregar pessoalmente ou por procurador, os 
documentos descritos nos subitens  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 impreterivelmente no dia 9 de fevereiro de 2010 no 
seguinte endereço: FEPESE, Centro Sócio Econômico, Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis, SC, de 3º feira das 13h as 19h. 

 
7 DAS VAGAS 
7.1 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento das vagas abaixo discriminadas por 
áreas profissionais e por áreas de concentração:  

Áreas 
profissionais 

Área de Concentração 

Total de vagas Atenção em Urgência e 
Emergência 

Atenção em Alta 
complexidade em saúde 

Farmácia  01  01 

Serviço Social 01  01 

TOTAL 02 00 02 

 
7.2 O candidato somente poderá inscrever-se para concorrer a vaga de uma área de concentração, fazendo sua 
escolha, assinalando-a na ficha do requerimento de inscrição. Os candidatos que se inscreverem em mais de uma 
área de concentração terão sua inscrição cancelada. 
 
8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
8.1. PRIMEIRA ETAPA : PROVA ESCRITA  
8.1.1 A prova escrita será diferenciada por área de concentração (atenção em alta complexidade e atenção em 
Urgência e Emergência), incluindo 40 questões objetivas de igual peso (0,25), sendo vinte questões de 
conhecimentos específicos por área profissional e por área de concentração e 20 questões de conhecimento gerais 



(iguais para as duas áreas de concentração). As provas serão realizadas de acordo com o conteúdo programático 
constante no Anexo II.  
8.1.1.1 A prova escrita será realizada no dia  18 de março de 2010 no Campus da Universidade Federal de Santa 
Catarina as 15 h as 18h30mim. 
8.1.1.2 O local da prova escrita será divulgado a partir do dia 16 de março de 2010, no endereço eletrônico: 
http://hurm.fepese.ufsc.br. 
8.1.2. As questões da prova escrita serão de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e uma única 
resposta correta. 
8.1.3. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório. Da nota máxima da prova (10,0), o candidato deverá 
obter, no mínimo, nota 7,0 para ser classificado para a segunda etapa, obedecendo aos critérios estabelecido  no 
subitem 6.6. 
8.2. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DO CURRÍCULO E ARGUIÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO  
8.2.1 A análise do currículo será efetuada pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do HU, 

observada a tabela de títulos (anexo I) 
8.2.2 Serão analisados somente os currículos dos candidatos que tiverem obtido melhor classificação em número 

igual a 5 (cinco) vezes o número de vagas, na área de concentração escolhida. Em caso de empate, serão 
convocados todos os candidatos que tiverem obtido o último valor considerado na classificação.  

8.2.3 O candidato classificado para a Segunda Etapa do Processo Seletivo deverá comparecer no local e nos dias 
definidos no cronograma para realização de sua argüição do memorial descritivo, entregando os documentos 
comprobatórios do currículo.  

8.2.4 A argüição do memorial descritivo dar-se-á mediante a análise dos seguintes fatores, com pontuação de 
(0,0)zero a (10,0)dez: 

a) Coerência com os dados apresentados no memorial descritivo e no curriculum vitae; 
b) Clareza de idéias do candidato e seus objetivos profissionais; 
c) Comunicação; 
d) Motivação do candidato nas busca desta proposta de formação em serviço; 
e) Trajetória acadêmica do candidato. 

8.2.5 Cada item avaliado será valorado em dois pontos no máximo, podendo perfazer até dez pontos no total.  
8.2.6 O candidato deverá obter, no mínimo, média 7,0 na segunda etapa para concorrer à classificação final, com os 
seguintes pesos:  

a) currículum vitae – 4,0  
b) memorial descritivo – 6,0. 

 
9 DA APROVAÇAO, DA CLASSIFICAÇAO E DO DESEMPATE 
9.1 A nota final do candidato será a soma da pontuação dos resultados das provas (considerando-se duas casas 
decimais), sem arredondamentos, de acordo com os pesos especificados no quadro a seguir: 
 

Instrumentos de seleção Peso 

Primeira Etapa: Prova escrita. 5,0 

Segunda Etapa: Análise do Curriculum vitae + 
argüição sobre o Memorial descritivo. 

5,0 

Total 10,0 

 
 Esta nota pode ser expressa na formula abaixo: 
 

10
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NF= Nota final 
NPE = Nota da Prova escrita 
ACAM = Nota da analise do currículo e argüição do memorial descritivo 
  
9.2. A ausência ou não realização de qualquer uma das provas das duas etapas, ocasionará a eliminação do 
candidato. 
9.3. No caso de empate no resultado final, serão utilizados como critério de desempate, nesta ordem:  

a) maior idade, acima de 60 anos; 



b) maior nota obtida na prova escrita;  
c) maior nota na argüição do memorial descritivo;  
d) maior nota na análise do curriculum vitae.   

        
9.4. Os candidatos aprovados serão classificados por categoria profissional e área de concentração, de acordo com os 
valores decrescentes das notas finais. 
9.5 Para os cursos de enfermagem e farmácia, não havendo aprovação de candidatos suficientes em uma das áreas 
de concentração, poderão ser remanejados candidatos aprovados e não classificados na outra área, desde que seja 
de interesse do candidato.  
 
10. DO RESULTADO FINAL 
10.1- O resultado final do Processo Seletivo será homologado por meio de edital, contendo os nomes dos candidatos 

classificados, que será publicado no endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br. 
10.2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo encerra-se com a efetiva convocação, por parte do Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, dos candidatos classificados. 
 
11. DA MATRÍCULA 
11.1 - A matrícula ocorrerá no dia 02 de abril de 2010 na Secretaria do Programa de Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde, localizada no Centro de Educação e Pesquisa em Enfermagem, 3º andar do HU/UFSC, 
das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
11.2 - Os candidatos que não comparecerem até a data/horário limite de matrícula serão considerados desistentes, 
perdendo o direito a vaga.  
11.3 – No momento da matrícula, o candidato aprovado e classificado deverá: 

 apresentar cópia autenticada do diploma do curso de graduação expedido por instituição credenciada pelo 
Ministério da Educação ou revalidado na forma prevista na legislação pertinente, quando obtidos no 
exterior; na área para a qual foi efetuada a inscrição; 

 comprovar proficiência em língua portuguesa, se a língua materna não for o português. Será aceito o 
certificado CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros).  

 comprovar a inscrição no conselho de classe profissional (poderá ser apresentada a inscrição provisória); 
 assinar declaração pessoal de que não possui vínculo empregatício (III).  

 
Em caso de desistência de um candidato aprovado, será chamado via telegrama o primeiro candidato excedente 
classificado, que terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento do mesmo, para a realização da sua 
matrícula, sob pena de ser considerado desistente. 
  
12 DOS RECURSOS  
12.1 Caberá recurso em relação aos gabaritos oficiais da prova escrita no prazo de um dia, a contar do dia e horário 

da divulgação dos gabaritos no endereço eletrônico: http://hurm.fepese.ufsc.br.  O recurso será dirigido ao 
Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional e será encaminhado “on line”, conforme descrito no item 3 
deste edital.  
12.2 - Se do exame de recursos resultar anulação de questão da prova escrita, a pontuação correspondente a essa 
questão será atribuída a todos os candidatos, em se tratando da prova geral, ou a todos os candidatos da categoria 
profissional, em se tratando de questões de conhecimentos específicos, independentemente de terem recorrido. Se 
houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante de prova, essa 
alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
12.3 Caberá recurso dos resultados da segunda etapa, no prazo de um dia, a contar do dia subseqüente ao da 
divulgação dos resultados da análise dos currículos e da argüição do memorial descritivo. O recurso será dirigido ao 
presidente da comissão de residência multiprofissional e será encaminhado “on line”.  
 
13.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13. 1- No dia de realização da prova escrita e da argüição do memorial descritivo, o candidato deverá apresentar a via 
original do mesmo documento de identificação que indicou ao preencher o seu requerimento de inscrição. Não será 
aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 
13.2 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. 
13.3 – Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não- identificáveis e/ou danificados.  



13.4 – O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da prova deverá solicitá-la, 
por escrito, no ato de inscrição. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. 
13.5 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
13.6 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, 
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não 
levar acompanhante não realizará a prova. 
13.7 - São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado. 
13.8 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 30 
(trinta minutos) do horário fixado para o seu início, ou seja, às 16h:30min., munido de caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 
13.9 - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para o seu 
início. 
13.10 – O candidato somente poderá se retirar do ambiente de prova acompanhado de fiscal.  
13.11 - O candidato somente poderá retirar-se do local após a entrega do caderno de prova e da folha de gabarito, 
com tempo mínimo de uma hora após o início da prova.  
13.12- Os últimos três candidatos em sala deverão permanecer até o término da prova.  
13.13 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova. 
13.14 - No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação dessa e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 
classificação. 
13.15 - Não será aplicada prova em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados em edital ou em 
comunicado, conforme divulgado na home page. 
13.16 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 
13.17 - No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá ser recolhido pela 
coordenação de sala. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato. 
13.18 - Não haverá segunda chamada para a prova. O não-comparecimento a esta implicará a eliminação automática 
do candidato. 
13.19 – Os candidatos aprovados e não classificados, conforme o numero de vagas serão considerados excedentes, e 
poderão ser chamados nos casos de vacância de vaga, respeitado o limite de prazo de decorrência do curso, sem 
prejuízo da perda de conteúdo, conforme Regimento do Programa.  
 
14. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA  
14.1. Delega-se competência à FEPESE para:  

 emitir os documentos de homologação das inscrições;  
 aplicar, julgar e corrigir a prova escrita;  
 proceder a avaliação da prova escrita;  
 apreciar os recursos previstos neste edital;  
 receber documentos dos candidatos;  
 divulgar os resultados da primeira etapa do concurso;  
 emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
 prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;  
 atuar em conformidade com as disposições deste edital. 

 
15. DAS DISPOSICOES FINAIS 
Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Programa de 
Residência Multiprofissional Integrada em Saúde.   
 
Florianópolis, 01  de março de 2010. 
 

Professora Francine Lima Gelbcke 
COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA 

MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAUDE 



Anexo I - Modelo de currículo (os currículos apresentados deverão ser entregues conforme modelo abaixo) 
 

Item avaliado  Máximo Pontuação 
Unitaria 

Pontuação 
Maxima 

Total 

1. Histórico Escolar    2.5 

Índice de aproveitamento <7= 0,2; 7-8=0,3; 8.1-9=0.4; 9,1-10=0,5 0,5  

Participação como Monitor em Disciplina na Graduação* 
Participação como Monitor de Disciplina relacionada à área de 
ênfase escolhida * 

2 
 
2 

0,25 
 
0,5 

0,5 
 
1,0 

 

Participação em atividades de Extensão / Ações Comunitárias* 2 0,25 0,5  

2. Iniciação Cientifica    2,0 

Iniciação Científica (bolsista ou voluntário)* 
Iniciação Científica (bolsista ou voluntário)* em pesquisas na área de 
concentração escolhida 

2 
 
3 

0,25 
 
0,5 

0,5 
 
1,5 

 

3. Estágios    2,0 

Realização de Estágio Curricular não-obrigatório* ou atuação 
profissional fora da área de concentração 
Realização de Estágio Curricular não-obrigatório* ou atuação 
profissional na área de concentração 

2 
 
 
3 

0,25 
 
 
0,5 

0,5 
 
 
1,5 

 

4. Produção bibliográfica    2,0 

Artigos completos publicados em periódicos ou capítulo de livro (0,5 
por publicação) 

3 0,5 1,5  

Comunicações em anais de congressos ou apresentação de 
trabalho em evento (0,25 por comunicação) 

2 0,25 0,5  

5. Eventos    1,5 

Participação em eventos – congressos, seminários, simpósios, cursos 
de extensão, etc (0,25 por evento) 

2 0,25 0,5  

Organização de eventos ou participação em colegiados 
(0,5 por atividade) 

2 0,5 1,0  



ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
TÓPICOS GERAIS: 
Diferentes níveis de atenção em saúde; Políticas públicas em urgência e emergência; Planejamento e 
avaliação e gestão em saúde no Brasil; Educação em saúde; Política nacional de humanização; 
Conhecimentos gerais sobre o SUS. 
 
TÓPICOS ESPECÍFICOS PARA A PROVA DA RESIDÊNCIA: 
 
SERVIÇO SOCIAL 
Serviço Social na Saúde antes e depois do SUS; Parâmetros da atuação do Assistente Social na saúde; 
Fundamentos do projeto ético-político do Serviço Social; Políticas Socais: legislação e atuação do Serviço 
Social (assistência social; previdência, idoso, mulher, pessoa portadora de deficiência, criança e 
adolescente).
 
 
FARMÁCIA: ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
Farmácia hospitalar. Conceitos, objetivos, inter-relações da farmácia e demais setores do hospital, estrutura 
organizacional e funcional, aspectos gerenciais e administrativos. Seleção de medicamentos. Sistemas de 
dispensação/distribuição de medicamentos e erros de medicação; Farmacotécnica hospitalar. Cálculos 
farmacêuticos. Formas farmacêuticas não estéreis: fracionamento e re-embalagem. Formas farmacêuticas 
estéreis: preparação de quimioterápicos, e nutrição parenteral, central de mistura intravenosa e preparação 
asséptica de medicamentos; Legislação aplicada à farmácia hospitalar; Infecção hospitalar. Comissão de 
controle de infecção hospitalar, ações de prevenção e controle de infecção hospitalar; Farmácia Clínica. 
Farmacologia, farmacocinética, seleção, uso e monitoramento/ acompanhamento de medicamentos no 
manejo das doenças/distúrbios dos sistemas cardiovasculares, respiratório, renal e hepático. Informações 
sobre medicamentos; Intoxicações agudas e antídotos; Princípios da farmacovigilância reações adversas a 
medicamentos. conceito, finalidade, métodos da farmacovigilância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III: COMPROVANTE PESSOAL DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO (ITEM 11.3 – alínea “d”) 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

 Declaro para os devidos fins, que não possuo vínculo empregatício, o que me permite receber a 

bolsa de residência a ser paga pelo Ministério da Educação. Estou ciente de que no período da realização da 

residência não poderei assumir vínculo empregatício, o que determinará o meu desligamento do Programa 

de Residência e imediato cancelamento da bolsa de residência. 

 

 

 

 

                                                                       Florianópolis, .......de fevereiro de 2010. 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 


