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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI SÃO THIAGO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE/HU, PARA 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E PARA RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E 

TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL. 
 

EDITAL 01/2012 
 
 

A Presidente da Comissão de Residências Multiprofissionais e em 
áreas profissionais da Saúde (COREMU) torna pública a abertura 
das inscrições para o PROCESSO SELETIVO PARA A RESIDÊNCIA 
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (RIMS/HU/UFSC) 
NAS ÁREAS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, FARMÁCIA, 
FARMÁCIA-ANÁLISES CLÍNICAS, FISIOTERAPIA, 
FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA E 
SERVIÇO SOCIAL; PARA A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA (REMULTISF) NAS ÁREAS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, NUTRIÇÃO, 
ODONTOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL E PARA A RESIDÊNCIA EM 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL (RCTBMF) 
NA ÁREA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, para o ano de 2013, 
observadas as disposições legais vigentes, bem como as regras e 
condições contidas neste edital. 

 

11..  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  
 

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 Reitor João David Ferreira Lima, da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Tel./fax (48) 3953-1000, 
http://coremu.fepese.org.br, Florianópolis – Santa Catarina. 
 

1.2 A aplicação da segunda etapa do processo seletivo é de responsabilidade da Comissão de 
Residências Multiprofissionais e em áreas profissionais da saúde – COREMU/CCS/UFSC. 
 

1.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em 
eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que 
passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca 
dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.  
 

1.4 As inscrições estarão abertas no período compreendido entre as entre às 16h00min do dia 17 de 
outubro até as 16h00 do dia 5 de novembro de 2012. 
 

http://coremu.fepese.org.br/
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1.5 Os candidatos serão atendidos e poderão protocolar pedidos e requerimentos administrativos, 
salvo expressa determinação das normas editalícias, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18 
na FEPESE, no seguinte endereço: 
 
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS – FEPESE 
Campus Professor João David Ferreira Lima. 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
89.040-900- Trindade – Florianópolis – SC.  
 

1.6  Esclarecimentos também poderão ser obtidos pelo e. Mail: coremu@fepese.org.br, ou pelo 
telefone (48) 3953-1032. 

 

22..  DDAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  MMUULLTTIIPPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EEMM  

SSAAÚÚDDEE  ((RRIIMMSS));;  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  EEMM  SSAAÚÚDDEE  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  ((RREEMMUULLTTIISSFF))  EE  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  EEMM  CCIIRRUURRGGIIAA  EE  
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  BBUUCCOOMMAAXXIILLOOFFAACCIIAALL  ((RRCCTTBBMMFF))::  
 

2.1 Requisitos:  
       RIMS/HU: Graduação em Enfermagem, Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia,        

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. 
REMULTISF: Graduação em Educação Física*, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia e Serviço Social. *Educação Física (Bacharel em Educação Física - Resolução nº 
07/CNE/CES/2004 ou Licenciado em Educação Física - Resolução Nº 03/ 1987/CFE) 
RCTBMF: Graduação em Odontologia 

 
2.2 Duração do curso:  

a) Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família 24 meses, de março de 2013 a fevereiro de 2015;  
b) Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 36 meses, de dezembro de 2012 a 
dezembro de 2015. 

 
2.3 Carga horária: 5.760 horas, nos Cursos de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

(RIMS/HU), no Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) e 8.640 horas no 
Curso de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (RCTBMF), distribuídas em 60 
horas semanais. 

 
2.4 Para cada ano de participação no programa de residência integrada multiprofissional 

corresponderá 1 (um) mês de férias, que serão gozadas em período determinado por norma 
interna. 

 
2.5 Modalidade do Curso: presencial, em tempo integral, com dedicação exclusiva. 

 
2.6 Número de vagas: 21 vagas RIMS/HU, 16 vagas REMULTISF/CCS e 01 vaga RCTBMF/CCS. 

 
2.6 Número de vagas: 34 vagas RIMS/HU, 16 vagas REMULTISF/CCS e 01 vaga RCTBMF/CCS.** 

 
2.7 Bolsas: As bolsas serão pagas pela Coordenação Geral de Residências de Saúde/DHR/SESu/MEC, 

conforme legislação específica.  
 
2.8 Os Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, nas seguintes Áreas de 

Concentração: Atenção em Urgências e Emergências, Atenção em Alta Complexidade e Atenção 
Materno Infantil; Residência Multiprofissional em Saúde da Família; e, de Residência em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial, foram aprovados pela Coordenação Geral de Residências de 
Saúde/DHR/SESu/MEC. 
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33..  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  
 

3.1 A participação no presente Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 
unicamente pela Internet, no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 
 

3.2 A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição, via 
Internet, publicado no endereço eletrônico: http://coremu.fepese.org.br/ no período 
compreendido entre as 16h00 do dia 17 de outubro até as 16h00 do dia 5 de novembro de 2012.  
 

3.3 No momento da inscrição o candidato deverá optar por uma única vaga de um curso (RIMS OU 
REMULTISF OU RCTBMF) e uma área de concentração. 
 

3.4 A inscrição em mais de uma vaga e ou área de concentração será cancelada. 
 

3.5 Não caberá recurso do cancelamento da inscrição em mais de uma vaga e ou área de 
concentração. 
 

3.6 Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 
http://coremu.fepese.org.br e seguir os seguintes passos:  

 
1) Preencher atentamente o Requerimento de Inscrição e o Currículo (anexo I) e enviá-los 

pela Internet, imprimindo uma cópia de cada um deles que deve ficar em seu poder; 
2) Acessar e imprimir o boleto de pagamento da taxa de inscrição; 
3) Efetivar o pagamento do boleto da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, posto 

de autoatendimento ou home banking, preferencialmente do Banco do Brasil S.A., até o 
último dia de inscrição; 

4) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 
 

3.7 O valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).  
 

3.8 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de 
pagamento com o respectivo código de barras, disponível no endereço eletrônico: 
http://coremu.fepese.org.br.  
 

3.9 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.  
 

3.10 Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio.  
 

3.11 A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi feito o pagamento da taxa de inscrição 
confirmar o respectivo pagamento.  
 

3.12 É vedada a inscrição condicional, extemporânea. 
 

3.13 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 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e do Programa de 
Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do direito de excluir do processo seletivo 
aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 
 

http://coremu.fepese.org.br/
http://coremu.fepese.org.br/
http://coremu.fepese.org.br/


 

* Alterado pelo Primeiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

** Alterado pelo Segundo Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

*** Alterado pelo Terceiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

4 

3.14 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.  
 

3.15 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.  
 

3.16 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. 
 

44..  DDAA  CCOONNFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS    
 

4.1. A Confirmação da Inscrição dos candidatos que tiverem sua inscrição deferida e o local de 
realização da prova (primeira etapa), bem como a relação dos candidatos que tiveram a sua 
inscrição indeferida, estão disponíveis no sitio do processo seletivo na Internet:  
http://coremu.fepese.org.br. 

 

55..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO::    
 

5.1  PRIMEIRA- ETAPA 
 

DATA PROVÁVEL EVENTO 

17/10 Publicação do Extrato do Edital 
17/10-5/11 Inscrições 

08/11 Homologação das inscrições 

09/11 Prazo recursal 
12/11 Resultado dos recursos (homologação) 
12/11 Publicação dos locais de prova 

17/11 Primeira etapa: Prova escrita para todos os cursos 

17/11 Publicação provas e gabarito preliminar RIMS e REMULTISF 

18- 19/11 Prazo recursal RIMS e REMULTISF 

20/11 23/11*** Publicação do gabarito definitivo 1ª etapa RIMS e REMULTISF 

20/11 23/11*** Publicação da Lista dos Classificados nas RIMS E REMULTISF 

20/11 23/11*** Convocação para a segunda etapa nas RIMS E REMULTISF 

 
5.2 SEGUNDA ETAPA - CURSO DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 

 

DATA 
PROVÁVEL 

EVENTO  ONDE 

19/11/12 PROVA DISCURSIVA, ANÁLISE CURRÍCULO E 
ENTREVISTA PARA Residência em cirurgia e 
traumatologia Bucomaxilofacial. 

Campus Universitário- UFSC 

23/11/12 Divulgação dos resultados  http://coremu.fepese.org.br 

26 e 
27/11/12 

Prazo recursal http://coremu.fepese.org.br 

28/11/12 Divulgação resultado dos recursos http://coremu.fepese.org.br 

30/11/12  MATRÍCULA  Campus Universitário- UFSC 

 
 

http://coremu.fepese.org.br/
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5.3  SEGUNDA ETAPA- RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

  
DATA PROVÁVEL EVENTO   

29/11/12 a 06/12/12 Análise dos currículos 
e arguição do memorial descritivo 
dos cursos de RIMS E REMULTISF 

Campus Universitário- UFSC 

07/12/12   Divulgação dos resultados RIMS E 
REMULTISF 

http://coremu.fepese.org.br 

10/12/12 a 11/12/12 Prazo recursal http://coremu.fepese.org.br 

12/12/12   Divulgação resultado dos recursos http://coremu.fepese.org.br 

12/12/12  Divulgação resultado finais http://coremu.fepese.org.br 
18/02/2013 20/02/2013 Matrícula RIMS e REMULTISF Campus Universitário- UFSC 

 

66..  DDOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOOSS  PPAARRAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNAA  SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  

SSEELLEETTIIVVOO  
 

6.1 Para participar da segunda etapa do processo seletivo o candidato deverá apresentar: 
 

1) Curriculum Vitae, formatado conforme itens avaliados na tabela de pontuação 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 deverão entregar 
pessoalmente ou por procuração, os documentos de comprovação do currículo, 
ordenados na seqüência em que estão listados, em volume devidamente encadernado, 
bem como os documentos de identidade. 

 
2) Memorial descritivo deve constar de um relato individual de sua formação acadêmica e 

profissional, destacando as suas experiências, a disponibilidade para cursar a residência, 
a expectativa em relação ao curso e a contribuição deste para a sua atuação profissional 
(máximo cinco páginas, espaço 1,5 e fonte Times New Roman 12). Não é necessário o 
Memorial para o curso de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
(RCTBMF). 
 

3) Cópia autenticada do documento de identidade; se estrangeiro, cópia autenticada do 
visto de permanência. 
 
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 (com 
fotografia). 
 

4) Duas fotografias 3x 4. 
 

5) Comprovante do deposito bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição. 
 

http://coremu.fepese.org.br/
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6) Serão analisados somente os documentos 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) Serão analisados somente os documentos dos candidatos que obtiverem na prova escrita 

nota igual ou superior a 7,00 (sete) e 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.** 

 
6.2 Os candidatos classificados para a segunda etapa, de acordo com o item 6.1.6, deverão 

entregar pessoalmente ou por procurador, os documentos descritos nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 
6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5 impreterivelmente no dia 05 de novembro de 2012 26 de novembro de 
2012*, no seguinte endereço e horário:  
 
FEPESE, Centro Sócio Econômico, Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis, SC. 
 
Horário: das 13h às 19h. 

 

77..  DDAASS  VVAAGGAASS  
 

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:  

 
RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (RIMS): 
 

ÁREAS PROFISSIONAIS 

Área de Concentração 

Total de vagas 
Atenção em 
Urgência e 
Emergência 

Atenção em 
Alta 
complexidade 
em saúde 

Atenção 
Materno 
Infantil 

Enfermagem 03 04 03 10 

Farmácia ** 0102 01 01 03 

Farmácia-análises clínicas 01 01 - 02 

Nutrição 01 02 - 03 

Odontologia - 01 - 01 

Psicologia 01 03 01 05 

Serviço Social 01 03 02 06 

Fonoaudiologia - 01 01 02 

Fisioterapia - 02 - 02 

TOTAL                                                               0809 18 0807 34 

 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (REMULTISF): 
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PROFISSÃO REMULTISF 

Enfermagem 04 

Nutrição 02 

Farmácia 02 

Odontologia 02 

Serviço social 02 

Fonoaudiologia 02 

Educação Física (*) 02 

TOTAL 16 

*Educação Física (Bacharel em Educação Física - Resolução nº 07/CNE/CES/2004 ou Licenciado em 
Educação Física - Resolução Nº 03/ 1987/CFE) 
 

 
RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL (RCTBMF): 
 

PROFISSÃO RCTB 

Odontologia 01 

TOTAL 01 

 
7.2 Caso haja aumento do número de vagas estas serão preenchidas respeitando a classificação do 
candidato em sua área profissional e, no caso da RIMS/HU respeitando também a área de 
concentração. 
 

88..  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO::  
 
8.1  O processo seletivo compreenderá duas etapas, a saber: 

 
8.1.1 Primeira etapa: 

Para todos os cursos de residência: Prova escrita com questões objetivas. 
 

8.1.2 Segunda etapa: 
8.1.2.1 Para os cursos de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família: Análise do currículo e defesa do Memorial Descritivo. 
 

8.1.2.2 Para o curso de Residência em Cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial: Prova discursiva, 
análise de currículo e entrevista. 

 

99..  PPRRIIMMEEIIRRAA  EETTAAPPAA::  PPRROOVVAA  EESSCCRRIITTAA    
 

9.1 Para os candidatos ao Curso de Residência em Cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial a prova 
escrita constará de questões objetivas de caráter classificatório, cada uma delas com 5 (cinco) 
alternativas das quais uma única será a correta, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Área de conhecimento Número de 
questões 

Valor Total 

Conhecimentos específicos por área 
profissional 

40 0,25 10,00 

Total 40 - 10,00 

 
9.2 Para os candidatos aos demais cursos de residência a prova escrita constará de questões objetivas 

de caráter eliminatório e classificatório, cada uma delas com 5 (cinco) alternativas das quais uma 
única será correta, de acordo com o quadro abaixo: 
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Área de conhecimento Número 
de 
questões 

Valor Total 

Conhecimentos gerais 
 

15 0,25 3,75 

Conhecimentos específicos por área profissional 
 

25 0,25 6,25 

Total 
 

40 - 10,00 

 
9.3 As questões de conhecimentos gerais serão comuns aos cursos de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde e Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 
 
9.4 As questões de conhecimentos específicos serão diferentes para cada um dos cursos. 

 
9.5 O conteúdo programático das provas está publicado no Anexo II.  

 
9.6 A nota da prova escrita será expressa de 0,00 a 10,00, com duas casas decimais sem 

arredondamento. 
9.7 A prova escrita será realizada na data provável de 17 de novembro de 2012, no Campus da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em local que será divulgado no sitio do concurso na 
Internet, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

HORÁRIO EVENTO 

14h10 Abertura dos portões de acesso ao local da prova. 
14h50  Fechamento dos portões de acesso. A partir deste horário não será 

permitida a entrada de candidatos sob qualquer alegação. 
14h50 Abertura dos envelopes e distribuição das provas 
15h Início da resolução da prova. 
18h30 Término da prova. Entrega do caderno de prova e cartão resposta. 

 
9.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova no horário descrito 

no cronograma acima, munido de caneta esferográfica feita com material transparente de tinta 
azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 
 

9.9 Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis e fora do prazo de validade.  
 

9.10 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. 
 

9.11 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da prova 
deverá solicitá-la, por escrito, no ato de inscrição.  
 

9.12 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
 

9.13 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. 
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9.14 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

da prova e o comparecimento no horário determinado. 
 

9.15 O candidato somente poderá se retirar do ambiente de prova acompanhado de fiscal.  
 

9.16 Ao terminar a prova, desde que decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora, o candidato 
deverá entregar ao fiscal o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado. 
 

9.17 Os últimos três candidatos em sala deverão permanecer até o término da prova.  
 

9.18 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. 
 

9.19 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, bem como o porte e ou utilização de qualquer aparelho 
eletrônico (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador etc.). 
 

9.20 Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá ser entregue, sem qualquer 
outro aviso, ao fiscal de sala. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do 
candidato. 
 

9.21 Não haverá segunda chamada para a prova. O não comparecimento a esta implicará a 
eliminação automática do candidato. 
 

9.22 Serão classificados para a segunda etapa: 
 

9.23 Nos cursos de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete).  
 

9.23    Nos cursos de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete) e melhor 
classificação em número igual a 5 (cinco vezes o número de vagas, na área de concentração 
escolhida).** 

 
9.24 No curso de Residência em cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial: todos os candidatos. 

 
9.25 Os candidatos aprovados e não classificados, conforme o numero de vagas serão considerados 

excedentes, e poderão ser convocados nos casos de vacância de vaga, respeitados o limite de prazo 
de decorrência do curso, sem prejuízo da perda de conteúdo, conforme Regimento do Programa.  

 

1100  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA  PPAARRAA  OOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  MMUULLTTIIPPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EEMM 
SAÚDE E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA: ANÁLISE DO CURRÍCULO E 
DEFESA DO MEMORIAL DESCRITIVO  
 
10.1 A segunda etapa para os cursos de residência integrada multiprofissional em saúde e residência 

multiprofissional em saúde da família será constará de avaliação do Curriculum Vitae (peso 4); 
avaliação do Memorial Descritivo (peso 3) e defesa do memorial descritivo (peso 3). 

 
10.2 Os candidatos classificados deverão comparecer no dia, horário e local para o qual foram 
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convocados para realização de sua defesa do memorial descritivo, munidos do original do 
documento de identificação, não sendo aceitas cópias- mesmo que autenticadas ou protocolo de 
documento. 

 
10.3 Não será permitida a entrada no local após o horário determinado na convocação. 
 
ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 
10.4 A análise do currículo e defesa do memorial descritivo será efetuada pelas Comissões de Seleção 

dos Cursos, observada a tabela de títulos (anexo I). 
 
10.5 Serão analisados somente os currículos dos candidatos que tiverem obtido nota igual ou superior 

a 7,0 (sete) na prova escrita e a melhor classificação em número igual a 5 (cinco) vezes o número 
de vagas, por curso e na área de concentração escolhida. Em caso de empate, serão convocados 
todos os candidatos que tiverem obtido o último valor considerado na classificação da primeira 
etapa.  

 
10.6 O memorial deve constar de um relato individual em que o candidato fará uma reflexão de seu 

processo de formação acadêmica e profissional, enfatizando as experiências e os motivos que 
contribuíram para a decisão de se candidatar a uma vaga na residência. Além disto, descrever 
sobre as suas disponibilidades, expectativas e perspectivas referentes à sua inserção profissional 
no Curso de Residência escolhido. 

 
10.7 A avaliação do Memorial Descritivo dar-se-á mediante a análise dos seguintes fatores, com 

pontuação de (0,0) zero a (10,0) dez cada um deles: 
1) Apresentação de acordo com as normas da ABNT; 
2) Texto demonstrando uso correto da língua portuguesa; 
3) Estrutura do texto escrito demonstrando lógica, objetividade, coerência e clareza na 

apresentação dos dados do memorial descritivo e pertinência dos mesmos; 
4) Capacidade de reflexão e síntese. 

 
10.8 A nota atribuída à avaliação do Memorial Descritivo corresponderá à média aritmética das 

atribuídas aos fatores descritos. 
 

1111  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA  PPAARRAA  OOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  EEMM  CCIIRRUURRGGIIAA  EE  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA 
BUCOMAXILOFACIAL 
 

11.1 A segunda etapa para o curso de Residência em Cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial, 
constará de prova discursiva, análise de currículo e entrevista. 

 
11.2 Os candidatos classificados deverão comparecer no dia, horário e local para o qual foram 

convocados, munidos do original do documento de identificação, não sendo aceitas cópias- 
mesmo que autenticadas ou protocolo de documento. 

 
11.3 Não será permitida a entrada no local após o horário determinado na convocação. 

 
PROVA DISCURSIVA 

 
11.4 O conteúdo programático da prova encontra-se descrito no anexo II deste Edital.  
 
11.5 O candidato receberá, para a resolução da prova discursiva uma folha contendo as perguntas, 

folha de rascunho e Folhas de Respostas, tantas quanto forem as perguntas a serem respondidas.  
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11.6 A resposta de cada uma das perguntas deverá ser transcrita para a respectiva Folha de Resposta 
com caneta feita de material transparente, de tinta azul ou preta.  

 
11.7 A questão será avaliada unicamente pelo texto transcrito para a Folha de Respostas, não sendo 

válidas quaisquer anotações feitas no caderno de questões e ou folha de rascunho.  
 
11.8 As respostas serão avaliadas por uma banca composta por 2 (dois) professores. Cada um atribuirá, 

para cada questão, nota numa escala de 0,1 (um décimo) a 0,4 (quatro décimos).  
 

11.9 A nota da prova será a média aritmética das notas atribuídas ao candidato. Havendo 
divergência superior a 20% (vinte por cento) entre as notas atribuídas pelos dois avaliadores, a 
respectiva prova será avaliada por um terceiro professor, sendo neste caso a nota do aluno a 
média das 2 (duas) maiores notas atribuídas.  

 
11.10 A Folha de Respostas não poderá ser assinada ou conter qualquer, desenho, palavra, letra ou 

sinal que possa identificar o autor.  
 

11.11 O candidato, ao terminar a sua prova, entregará ao fiscal a folha de perguntas e as folhas de 
respostas. 

 
11.12 A prova discursiva também avaliará a proficiência em língua inglesa através de perguntas em 

língua inglesa e a resposta deverá ser redigida na respectiva língua.  
 

11.13 A prova discursiva, de caráter classificatório, será realizada por todos os candidatos, porém 
apenas os que tiverem as cinco melhores notas na prova objetiva terão a prova discursiva 
corrigida.  

 
 
ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 

11.14 A análise de currículo, de caráter classificatório, constará na análise dos documentos 
apresentados pelos candidatos, de acordo com o Anexo I do presente edital.  

 
11.15 As cópias xerográficas da documentação comprobatória devem ser entregues pelo candidato, 

devidamente encadernadas em um único volume, no momento da prova discursiva.  
 

11.16 Não serão admitidos quaisquer documentos apresentados em outra data. 
 

11.17 Será atribuída nota 0 (zero) aos candidatos que não apresentarem os documentos, de acordo 
com o disposto no Anexo I deste edital.  

 
11.18 A atribuição de nota zero não implica em desclassificação do candidato que poderá participar 

da etapa seguinte.  
 

11.19 A análise do currículo totalizará cem (100) pontos, de acordo com a tabela constante do anexo 
II do presente Edital, que serão convertidos em notas de 0,00 a 10,00, valendo cada ponto obtido 
na contagem dos documentos 0,10 (dez centésimos). 

 
11.20 O resultado da análise do currículo será publicado juntamente com a classificação final do 

processo seletivo.  
 

ENTREVISTA 
 



 

* Alterado pelo Primeiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

** Alterado pelo Segundo Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

*** Alterado pelo Terceiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

12 

11.21 A entrevista, de caráter classificatório, constará na resposta pelos candidatos de um 
questionário previamente elaborado e de igual teor para todos os candidatos, sobre aspectos do 
currículo do candidato e pontos do programa do concurso.  

 
11.22 A entrevista será feita por uma banca constituída de 5 (cinco) examinadores que atribuirão 

notas de 0 (zero) a 10,00 (dez) a cada uma das respostas do candidato. A nota da entrevista será a 
média aritmética atribuída pelos cinco examinadores.  

 
11.23 O resultado da entrevista será publicado juntamente com a classificação final do processo 

seletivo.  
 

 

1122  DDAA  AAPPRROOVVAAÇÇAAOO,,  DDAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDOO  DDEESSEEMMPPAATTEE..  
12.1 Para apuração da nota final do candidato as notas das etapas do Processo Seletivo serão 

consideradas de acordo com o quadro abaixo: 
 
PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

INSTRUMENTO DE SELEÇÃO PESO 

PRIMEIRA ETAPA- Prova escrita 1 

SEGUNDA ETAPA- Análise do Curriculum vitae + análise e defesa do Memorial 
descritivo 

1 

 
 
PARA O CURSO DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 
 

PRIMEIRA ETAPA – Prova escrita  3 

SEGUNDA ETAPA Prova discursiva 4 

Prova de títulos 1 

Entrevista 2 

 
12.2 A nota final, expressa de 0,00 (zero) a 10,00, será obtida de acordo com as fórmulas abaixo: 

 
PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 
NF= N1E + N2E/ 2 

Sendo: 
NF= Nota final. 
N1E= Nota obtida na primeira etapa. 
N2E= Nota obtida na segunda etapa. 

 
PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 

 
 

MF=   [PO (x3) + PD(x4) + AC(x1) + EN (x2)] / 10  
Sendo:  
PO= Prova objetiva.  
PD= Prova discursiva.  
AC= Análise de currículo 
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EN= Entrevista.  
 
12.3 Serão considerados aprovados os candidatos que tiverem obtido nota final igual ou superior a 

7,00 (sete). 
 

12.4 A ausência ou não realização de qualquer uma das provas das duas etapas, ocasionará a 
eliminação do candidato. 

 
12.5 No caso de empate no resultado final, serão utilizados como critério de desempate, nesta 

ordem:  
Maior idade; 
Maior nota obtida na prova escrita;  
Maior nota na segunda etapa 

 
12.6 Os candidatos aprovados serão classificados por categoria profissional e área de concentração, 

nos cursos em que foram inscritos, de acordo com os valores decrescentes das notas finais. 
 

12.7 Não havendo aprovação de candidatos suficientes em uma das áreas de concentração, no 
Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde/HU/UFSC, poderão ser remanejados 
candidatos aprovados e não classificados na outra área, desde que seja de interesse do candidato.  

 

1133..  DDOO  RREESSUULLTTAADDOO  FFIINNAALL  
13.1- 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://coremu.fepese.org.br. 

 
13.2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo encerra-se com a efetiva convocação, por 

parte do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, dos candidatos 
classificados. 

 

1144..  DDAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
14.1 - A matrícula ocorrerá nas datas previstas no cronograma do processo seletivo nos seguintes 

locais: 
a) Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde: secretaria do curso, localizada 
no Centro Educação e Pesquisa em Enfermagem, 3º andar do HU/UFSC, das 9h às 12h e das 14h às 
17h; 
b) Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: secretaria do curso, localizada 
no 1ºandar do Centro de Ciências da Saúde, sala 101; 
c) Programa de residência em Cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial: a matrícula ocorrerá no 
dia 07 de dezembro de 2013 no Departamento do curso de Odontologia, 2º andar do Centro de 
Ciências da Saúde. 
 

14.2 - Os candidatos que não comparecerem até a data/horário limite de matrícula serão considerados 
desistentes, perdendo o direito a vaga.  

 
14.3 – No momento da matrícula, o candidato aprovado e classificado deverá: 

a) 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; 

b) 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).  

c) Comprovar a inscrição no conselho de classe profissional (poderá ser apresentada a inscrição 

http://coremu.fepese.org.br/
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provisória); 
d) Assinar declaração pessoal de que não possui vínculo empregatício (Anexo III).  

 
14.4 Em caso de desistência de um candidato aprovado será chamado, via telegrama ou por telefone, o 

primeiro candidato excedente classificado, que terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 
recebimento do telegrama ou contato telefônico, para a realização da sua matrícula, sob pena de 
ser considerado desistente. 

  
15 DOS RECURSOS 
15.1 Caberão recursos em relação a não homologação das inscrições, conteúdo e gabaritos 

preliminares da prova escrita e resultado da segunda etapa do processo seletivo. 
 
15.2 Os recursos quanto a não homologação das inscrições e resultado da segunda etapa do processo 

seletivo deverão ser interpostos até às 18 horas do dia subsequente à publicação da homologação 
das inscrições. 

 
15.3 Os recursos quanto ao conteúdo e gabaritos preliminares da prova escrita deverão ser interpostos 

até às 18 horas do segundo dia subsequente à publicação dos respectivos atos. 
 
15.4 Os recursos só poderão ser interpostos pela Internet, no sitio do concurso na Internet, no 

endereço eletrônico: http://coremu.fepese.org.br instruções nele contidas. 
 
15.5 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. 

 
16. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA  
16.1. Delega-se competência à FEPESE para:  

a) Emitir os documentos de homologação das inscrições;  
b) Aplicar, julgar e corrigir a prova escrita;  
c) Proceder à avaliação da prova escrita;  
d) Apreciar os recursos relacionados à prova escrita, previstos neste edital;  
e) Receber documentos dos candidatos;  
f) Divulgar os resultados da primeira etapa do concurso;  
g) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
h) Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;  
i) Atuar em conformidade com as disposições deste edital. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.   
 
Florianópolis, 10 de outubro de 2012. 
 
 

Doutora Jussara Gue Martini 
COORDENADORA DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE

http://coremu.fepese.org.br/
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Anexo I – Tabela de pontuação da avaliação do curriculum vitae.  
 
 

ATIVIDADES ITENS Quantidade SUB-TOTAL* 

 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISA 

Participação em projeto de pesquisa 
0,5 por semestre 

  
 
 
 

2,0 
 
 
 
 

Apresentação de trabalho oral em eventos 
0,4 por trabalho 

 

Publicação de resumos em anais de eventos   
0,4 por resumo 

 
 
 
 
 
 
 

trabalho 
 
 
 
 

científicos 

 

Publicação de artigos em periódicos –  
1 por trabalho 

 

 
 

EXTENSÃO                        

Participação em projetos de extensão  
0,5 ponto por semestre 

  
 
 
 
 

3,5 

Participação na organização de eventos 
científicos 

0,1 ponto por evento 

 

Participação em cursos e eventos científicos 
0,01 por hora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIAS 
ACADÊMICAS E 
PROFISSIONAIS   

Estágio não obrigatório/PET 
0,002 ponto por hora (máximo 3 pontos) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 
 

Monitoria  
0,5 ponto por semestre 

 
 
 

 

Palestras ministradas  
0,4 ponto por palestra 

 

Cursos ministrados 
0,4 ponto por hora 

 

Representação Discente 
0,2 ponto por semestre 

 

Língua estrangeira  
até 1 ponto 

 

Pós Graduação – 
0,5 ponto por Especialização  

 
 
 

 Especialização 

 

Distinção e prêmio na área 
 0,5 ponto 

 

Aprovação em concursos públicos  
0,1 ponto 

 

 

Experiência na categoria profissional  
0,5 ponto por semestre 

 

TOTAL                                                                                           10 

*Refere-se a soma máxima obtida na atividade. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
TÓPICOS GERAIS PARA OS DOIS CURSOS: 

Conhecimentos gerais sobre o SUS– legislação (Constituição, Lei 808/1990, 8.142/1990, Pacto pela saúde 
2006, Decreto Nº 7.508 de 2011). Políticas públicas de Saúde nas diversas áreas de atendimento, em 
especial, urgência e emergência; atenção básica, média e alta complexidade, saúde da mulher e da criança. 
Planejamento, avaliação e gestão em saúde no Brasil. Política Nacional de Humanização. Vigilância em 
saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS. Direito dos usuários 
no SUS.  
Conhecimentos gerais sobre o SUS: legislação (Constituição, Lei 808/1990, 8.142/1990, Pacto pela saúde 
2006, Decreto Nº 7.508 de 2011). Políticas públicas de Saúde nas diversas áreas de atendimento, em 
especial, urgência e emergência; atenção básica, média e alta complexidade, saúde da mulher e da criança. 
Planejamento, avaliação e gestão em saúde no Brasil. Política Nacional de Humanização. Vigilância em 
saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Pacto pela Vida e Pacto de Gestão na Saúde. Direito dos usuários 
no SUS.** 
 
TÓPICOS ESPECÍFICOS POR ÁREA PROFISSIONAL E POR CURSO: 
 
RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - RIMS/HU 
 
SERVIÇO SOCIAL:  
Serviço Social na Saúde; A atuação do Assistente Social na saúde; Fundamentos do projeto ético-político do 
Serviço Social; Políticas Sociais: legislação e atuação do Serviço Social (assistência social; previdência social, 
idoso, mulher, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente). Código de ética profissional.
Serviço Social na Saúde; A atuação do Assistente Social na saúde; Fundamentos do projeto ético-político do 
Serviço Social; Políticas Sociais: legislação e atuação do Serviço Social (assistência social; previdência social, 
idoso, mulher, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente). Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. Trabalho com famílias e Serviço Social. Trabalho em equipe interdisciplinar na saúde.** 
 
PSICOLOGIA:  
Psicoterapias breves; Teorias e técnicas grupais; Avaliação psicológica; Psicopatologia; Teoria do ciclo vital; 
Psicologia da saúde; Psicologia hospitalar; Rede social de apoio. 
 
ENFERMAGEM –  
Assistência de Enfermagem ao paciente crítico; Assistência de enfermagem em urgência e emergência; 
Assistência de enfermagem ao paciente oncológico; Assistência de enfermagem ao paciente clínico e 
cirúrgico relacionados a problemas respiratórios, neurológicos, cardíacos, gastrointestinais, renais; 
hematológicos, oncológicos; Assistência de enfermagem à mulher e à criança; Ética, bioética e legislação 
profissional; Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
 
NUTRIÇÃO:  
Fisiopatologia e conduta dietoterápica em indivíduos adultos nas seguintes situações: doenças hepáticas e 
renais, câncer, diabetes, obesidade e cirurgia bariátrica, síndrome metabólica, HIV/AIDS. Fisiopatologia e 
tratamento dietoterápico na pediatria em situações de doenças infecto contagiosas; desnutrição e doença 
celíaca. Avaliação nutricional nos diferentes ciclos de vida. Aplicações das Dietary Reference Intakes (DRIs) 
no atendimento nutricional. Planejamento de cardápios; qualidade das refeições. Terapia Nutricional. 
 
ODONTOLOGIA 
Atuação do Cirurgião-Dentista na equipe multiprofissional hospitalar; Alterações estomatológicas de 
doenças próprias da boca e de doenças sistêmicas; Atenção à saúde bucal de pacientes sob internação 
hospitalar; Atendimento odontológico sob sedação e sob anestesia geral; Atenção À saúde bucal ao 
paciente no pré e pós-cirúrgico; Atenção à saúde bucal em Oncologia; Atenção à saúde bucal em 
transplantados (pré e pós transplante); Atenção à saúde bucal do paciente em UTI; Atenção à saúde bucal 
do paciente com alterações hematológicas. 
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FARMÁCIA:  
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. 
 
FARMÁCIA – ANÁLISES CLÍNICAS:  
Legislação: RDC ANVISA no302, de 13 de outubro de 2005 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos; RDC ANVISA no306, de 07 de dezembro de 2004 – Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Biossegurança e Boas 
Práticas de Laboratório. Gestão da qualidade no Laboratório Clínico. Coleta, preparo, conservação e 
transporte de amostras biológicas. Bioquímica, incluindo hormônios e marcadores tumorais: metodologia e 
interpretação clínico-laboratorial. Urinálise: Exame de urina de rotina: padronização, metodologias, 
interpretação clínico-laboratorial. Hematologia: Interpretação clínico-laboratorial do hemograma; 
fisiopatologia e métodos de diagnóstico laboratorial das anemias, leucemias, doenças mieloproliferativas e 
infecciosas; hemostasia e coagulação. Microbiologia: Cultura para materiais biológicos; métodos de 
coloração e semeadura utilizados em bacteriologia clínica; métodos de Identificação de bactérias  Gram 
negativas e Gram positivas; interpretação de resultados de exames microbiológicos; antibiograma. 
Imunologia: diagnóstico sorológico das doenças infecciosas, colagenoses e alergias; métodos moleculares 
aplicados ao diagnóstico de doenças infecciosas ou segmento clínico de pacientes. Parasitologia: 
protozoários e helmintos: ciclo evolutivo, morfologia, patogenia e diagnóstico; coprológico funcional. 
 
FONOAUDIOLOGIA 
Audiologia: Políticas públicas em Saúde Auditiva; Triagem auditiva; Avaliação audiológica subjetiva e 
objetiva no diagnóstico da deficiência auditiva na criança e no adulto; Fisiopatologia e diagnóstico 
diferencial entre perdas auditivas condutivas, neurossensoriais e mistas; Diagnóstico diferencial entre 
patologia coclear e retro coclear; Avaliação e terapia do processamento auditivo (central); Seleção, 
indicação e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual em crianças e adultos; Implante 
coclear; Reabilitação auditiva 
Disfagia e voz: Biossegurança; Infecção hospitalar; Fisiologia da deglutição e fonação do neonato a 
senescência; Disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica; Disfonias funcionais, organofuncionais e 
orgânicas; Distúrbios da deglutição na prematuridade; Avaliação clínica da deglutição orofaríngea; Avaliação 
comportamental, acústica e perceptivo auditiva da voz; Procedimentos de fonoterapia em disfagias 
orofaríngeas; Habilitação e reabilitação vocal; Orientações pré e pós operatórias nas cirurgias de cabeça e 
pescoço. 
 
FISIOTERAPIA 

Anatomia e fisiologia respiratória. Avaliação fisioterapêutica. Exames complementares. Oxigeno terapia. 
Assistência fisioterapêutica ao paciente clínico e cirúrgico com problemas respiratórios, neurológicos, 
gastrointestinais, renais, hematológicos, oncológicos, e vasculares. Fisioterapia na UTI adulto. Rotinas e 
recursos de fisioterapia respiratória no paciente hospitalar. Assistência ventilatória mecânica invasiva e não 
invasiva. Desmame da ventilação mecânica. 
 
 
RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - RESMULTISF 
 



 

* Alterado pelo Primeiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

** Alterado pelo Segundo Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

*** Alterado pelo Terceiro Termo de Retificação do Edital 01/2012. 

18 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Ações de atividade física e atribuições do profissional de Educação Física nos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família. A Política Nacional de promoção da saúde e as ações de atividade física. Orientação de atividade 
física em Programa de Saúde da Família. O profissional de Educação Física e o Programa Saúde na Escola. 
 
ENFERMAGEM: 
Assistência de Enfermagem na Atenção Básica; Assistência de enfermagem na atenção primária em saúde 
da criança e do adolescente, saúde da mulher, saúde do adulto e do idoso, saúde do homem; Assistência de 
enfermagem às pessoas com agravos crônicos ou agudos transmissíveis e não transmissíveis; Ética, bioética 
e legislação profissional; Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
 
FARMÁCIA: 
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Seleção de 
medicamentos; Sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no 
serviço público; Armazenamento de medicamentos; Seguimento Farmacoterápico de pacientes em 
ambulatório: Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da 
farmacoterapia; Farmacoterapia baseada em evidências; Ética Farmacêutica; Farmacologia e 
Farmacoterapia; Reações adversas a medicamentos; Interações medicamentosas; Farmacocinética: 
princípios gerais e aplicações clínicas; Farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas; 
Farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; Farmacologia e farmacoterapia da 
dor e da inflamação; Farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico. 
 
FONOAUDIOLOGIA 
Audiologia: Políticas públicas em Saúde Auditiva; Triagem auditiva; Avaliação audiológica subjetiva e 
objetiva no diagnóstico da deficiência auditiva na criança e no adulto; Fisiopatologia e diagnóstico 
diferencial entre perdas auditivas condutivas, neurossensoriais e mistas; Diagnóstico diferencial entre 
patologia coclear e retro coclear; Seleção, indicação e adaptação de aparelho de amplificação sonora 
individual em crianças e adultos; Implante coclear: conceitos e indicação; Habilidades do processamento 
auditivo; Reabilitação auditiva. Disfagia e voz: Fisiologia da deglutição e fonação; Disfagia orofaríngea 
neurogênica e mecânica; Disfonias funcionais, organofuncionais e orgânicas; Avaliação clínica da deglutição 
orofaríngea; Avaliação comportamental e perceptivo auditiva da voz; Procedimentos de fonoterapia em 
disfagias orofaríngeas; Habilitação e reabilitação vocal. Motricidade Orofacial: Fisiologia da respiração, 
sucção e mastigação. Alterações das funções estomatognáticas. Anamnese e avaliação em Motricidade 
Orofacial. Procedimentos terapêuticos em casos de alterações de respiração, sucção e mastigação. 
Linguagem: Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral do neonato à senescência. Anamnese e 
avaliação da linguagem oral. Doenças neurológicas que acarretam em alterações da linguagem oral. 
Procedimentos terapêuticos em casos de atraso de linguagem, desvio fonológico, gagueira e afasia. 
 
NUTRIÇÃO: 
Reforma sanitária brasileira; Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes, legislação básica e 
principais normas; Estratégia Saúde da Família – princípios, diretrizes e legislação básica; Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição; Política Nacional de Promoção de Saúde; Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Políticas públicas de alimentação e nutrição do MDS; Transições demográfica, epidemiológica e 
nutricional no Brasil; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Indicadores de saúde; alimentação e 
nutrição; Sistemas de informação em saúde; Educação Popular em Saúde; educação alimentar e nutricional. 
 
ODONTOLOGIA: 
Política Nacional de Saúde Bucal; Epidemiologia da Saúde Bucal; Processo de trabalho em saúde bucal na 
lógica da Estratégia Saúde da Família; Promoção da saúde; Prevenção e tratamento de doenças bucais; 
Educação em saúde; Planejamento e gestão da saúde bucal; Atenção à saúde bucal em âmbito individual, 
familiar e coletivo. Atenção à saúde bucal por ciclo de vida. A saúde bucal na rede de atenção à saúde.  
 
SERVIÇO SOCIAL: 
Serviço Social na Saúde; Atuação do Assistente Social na saúde; Fundamentos do projeto ético-político do 
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Serviço Social; Políticas Sociais: legislação e atuação do Serviço Social nas áreas da assistência social; 
previdência social, idoso, mulher, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente; Trabalho com 
famílias e Serviço Social; Trabalho em equipe interdisciplinar na saúde; Código de ética profissional. 
 
RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 
 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL I  
- Avaliação pré-operatória;  
- Condutas pós-operatórias;  
- Princípios e fundamentos cirúrgicos.  
 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL II  
- Exodontia, cirurgia pré-protética, dentes inclusos, complicações bucos sinusais, traumatologia 
bucomaxilofacial, cirurgia para correção de deformidades dento-faciais.  
 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL III  
- Implantodontia;  
- Reconstruções dos maxilares para colocação de implantes;  
- Cirurgias da ATM.  
 
PATOLOGIA  
Diagnóstico e tratamento de: infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas orais 
e peri-orais, hiperplasias e neoplasias benignas, lesões pré-malignas, neoplasias malignas neoplasias 
odontogênicas cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos lesões periapicais, infecções bacterianas, 
virais e micóticas, injúrias físicas e químicas da cavidade bucal, patologia das glândulas salivares, doenças 
dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas específicos.  
 
ÁREA BÁSICA  
Anatomia: Osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização da face, espaços teciduais potenciais, 
articulação temporomandibular, seios da dura-máter, fáscias da cabeça e do pescoço.  
Anestesia Local: técnicas anestésicas, drogas anestésicas, vasoconstritor, complicações locais e sistêmicas, 
dose máxima e over dose, metabolização e eliminação.  
Terapêutica: Vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, analgésicos, 
antiinflamatórios, ansiolíticos e antimicrobianos.  
Radiologia: Radiografias dentárias, panorâmicas e extra-orais, interpretação radiográfica lesões radiolúcidas 
dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e radiopacas dos maxilares, 
interpretação radiográfica em traumatologia. 
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ANEXO III 
 
COMPROVANTE PESSOAL DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Item 14.3 do edital 
 
 

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 ....................... de 2013. 

 

 

 

Assinatura do candidato 


