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ATA DE SORTEIO PÚBLICO 1 

 2 

Ata do sorteio público de vagas destinadas às ações afirmativas para o edital de seleção 3 

02/2020/COREMU  4 

 5 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, no canal 6 

https://www.youtube.com/channel/UCrrgjeXB9w1yzikKH5XFNGg, de acordo com o Edital de 7 

Chamada Pública nº 01/2020/COREMU, iniciou-se o sorteio para definir a distribuição de vagas 8 

a serem reservadas para os(as) candidatos(as) com deficiência, candidatos(as) negros(as) 9 

(pretos(as) e pardos(as), candidatos(as) indígenas e candidatos(as) com vulnerabilidade 10 

socioeconômica que serão ofertadas no Edital nº 02/2020/COREMU, que visa o ingresso de 11 

profissionais nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal 12 

de Santa Catarina. Estavam presentes na sala virtual a coordenadora da COREMU, professora 13 

Flávia Martinello, a coordenadora do programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 14 

Família (REMULTISF), professora Renata Goulart Castro, a coordenadora do Programa de 15 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, professora Alessandra Rodrigues de Camargo, 16 

pelos técnicos administrativos Leonardo Sandri de Vasconcelos e Michelly Schaiane Pizzinatto e 17 

pela comunidade que assistiu ao streaming ao vivo. A coordenadora da COREMU abriu a sessão 18 

e explicou a metodologia do sorteio, e as coordenadoras dos programas explicaram como foi 19 

realizada a distribuição das vagas em cada um deles (REMULTISF e RIMS), conforme a 20 

Resolução Normativa nº 145/2020/CUn. De acordo com a Resolução, sobre o total de vagas de 21 

cada um dos programas, aplicou-se o mínimo de vinte por cento para candidatos(as) negros(as) 22 

(pretos(as) e pardos(as)) e indígenas e o mínimo de oito por cento para pessoas com deficiência 23 

e opcionalmente para outras vulnerabilidades. Desta forma, de um total de 36 (trinta e seis) 24 

vagas ofertadas pela RIMS, 8 (oito) vagas foram destinadas para candidatos(as) negros(as) e 25 

indígenas e 3 (três) vagas para pessoas com deficiências distribuídas de forma proporcional ao 26 

número de residentes nas três áreas de concentração. Na REMULTISF, das 13 vagas ofertadas, 3 27 

(três) vagas foram destinadas para candidatos(as) negros(as), uma para indígenas, uma para 28 

pessoa com deficiência e uma para vulnerabilidade socioeconômica. O sorteio das vagas foi 29 

realizado em duas etapas. Na primeira etapa, conduzido pela professora Alessandra, sorteou-se 30 

a reserva de vagas destinadas para a RIMS, e em seguida, sorteou-se as vagas da REMULTISF. 31 

Para o sorteio, utilizou-se o site https://sorteador.com.br/ , de forma impessoal e objetiva. Para 32 

o sorteio da RIMS, foi utilizada a seguinte metodologia: foi atribuído um número para cada uma 33 

das profissões de cada área de concentração e em seguida foram sorteadas as vagas de acordo 34 

com a modalidade de ação afirmativa. Primeiramente foram sortedas as vagas destinadas 35 

aos(às) candidatos(as) negros(as) e indígenas, para a área de concentração em Alta 36 

Complexidade para a qual foram destinadas 5 (cinco) vagas, sendo que os quatro primeiros 37 

números sorteados referiam-se às vagas destinadas aos candidatos(as) negros(as) e o quinto 38 

número à vaga destinada aos(às) candidatos(as) indígenas. Os números sorteados em ordem 39 
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foram: 1, 6, 7, 2 e 5 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512428) os quais se referem as 40 

profissões enfermagem, odontologia, psicologia, farmácia e nutrição, respectivamente. Para a 41 

área de concentração em Urgência e Emergência foram atribuídas 2(duas) vagas para 42 

candidatos(as) negros(as), os números sorteados foram 2 e 1 43 

(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512430), correspondendo às profissões Farmácia e 44 

Enfermagem, respectivamente. Para a área de concentração em Saúde da Mulher e da Criança 45 

foi reservada 1(uma) vaga para candidatos(as) negros(as), o número sorteado foi o 4 46 

(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512434), que corresponde a profissão Serviço 47 

Social. Para as vagas destinadas às pessoas com deficiência seguiu-se a mesma metodologia. 48 

Para Alta Complexidade foram reservadas 2 (duas) vagas, os números sorteados foram 7 e 8 49 

(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512436), que correspondem às profissões 50 

Psicologia e Serviço Social, respectivamente. Para Saúde da Mulher e da Criança foi reservada 1 51 

(uma) vaga, o número sorteado foi o 1 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512438) que 52 

corresponde a profissão Enfermagem. Na segunda etapa do sorteio, realizou-se a distribuição 53 

de vagas para a REMULTISF com a seguinte metodologia: foi atribuído um número para cada 54 

profissão e, conforme a ordem dos números sorteados, as vagas foram reservadas para as 55 

seguintes modalidades de ações afirmativas: os três primeiros números para candidatos(as) 56 

negros(as), o quarto número para candidato(a) indígena, o quinto número para pessoa com 57 

deficiência e o sexto número para candidato(a) com vulnerabilidade socioeconômica. Os 58 

números sorteados foram 4, 2, 6, 3, 5 e 1 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2512443) 59 

que correspondem às profissões nutrição, enfermagem e serviço social (uma reserva de vaga 60 

para candidatos(as) negros(as) cada), farmácia (uma reserva de vaga para candidato(a) 61 

indígena), odontologia (uma reserva de vaga para pessoa com deficiência) e educação física 62 

(uma reserva de vaga para candidato em vulnerabilidade socioeconômica). Às 14h29min foi 63 

encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, lavrei a 64 

presente ata, assinada por mim e pelas coordenadoras presentes. 65 
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