
Metodologia para a reserva de vagas de ações 
afirmativas do Processo Seletivo da 

COREMU - Edital n° 02/2020 



De acordo com a Resolução Normativa N° 145/2020/CUN 
a COREMU, atendendo a política de ações afirmativas da 

UFSC 

  

1) Aplica o mínimo de 20% das vagas para estudantes 

negro(a)s (pretos e pardos) e indígenas e 8% para 

pessoas com deficiência e para aquelas pertencentes a 

outras categorias de vulnerabilidade social. 

 

2) Realização de sorteio da reserva das vagas para o 

Processo Seletivo para os Programas de Residência 

Multiprofissional:  

 

 



Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

(RIMS) 

 Vagas de ações 

afirmativas 

Área de concentração Total 

de 

vagas Atenção de 

urgência e 

Emergência 

Atenção em 

Alta 

Complexidade 

em Saúde 

Atenção à 

saúde da 

Mulher e da 

Criança 

Negros(as) (pretos(as) 

e pardos(as)) e 

indígenas 

02 05 01 08 

Pessoa com deficiência 00 02 01 03 

Total por ênfase 02 07 02 11 



Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

(REMULTISF) 

 

 
Modalidade da ação  afirmativa Nº de vagas reservadas 

Negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) 3 

Indígenas 1 

Pessoa com deficiência 1 

Vulnerabilidade socioeconômica 1 

Total 6 



3) Para cada sorteio será gerado um documento em PDF que 

registra a data e o horário das profissões sorteadas 

(correspondentes aos números aqui apresentados) que constarão 

dos anexos da ATA do sorteio; 

 

4) Os sorteios serão realizados por meio do site 

https://sorteador.com.br/; 

 

5) A ATA do sorteio e as relações das profissões sorteadas serão 

disponibilizadas na página eletrônica da COREMU 

(coremu.ufsc.br). 
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6)  Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família (REMULTISF) 

 

 

 

6.1) Serão asseguradas até 3 vagas para candidatos(as) 

negros(as) (pretos(as) e pardos(as)). Os candidatos deverão 

possuir aspectos fenotípicos que os(as) caracterizem como 

pertencentes ao grupo racial negro. Conforme o Supremo 

Tribunal Federal, na votação de constitucionalidade da Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186, o 

critério é o fenótipo e não a ancestralidade;  

 



6.2) Será assegurada até 1 vaga para candidato(a) Indígena. 

Para a validação da autodeclaração de indígena será 

necessária apresentação cópia do registro administrativo de 

nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo povo indígena, reconhecido pela 

Fundação nacional do Índio (FUNAI), assinada por liderança 

indígena reconhecida; 

6.3) Será assegurada até 1 vaga para pessoa com 

deficiência, com base na aplicação do inciso VIII do artigo 37 

da Constituição Federal e, por similitude, do § 2º do artigo 5º 

da Lei nº 8.112/1990, cumulado com o Decreto nº 3.298/1999, 

em seus Arts. 3º e 4º (com a redação dada pelo Decreto nº 

5.296/04) e no Art. 2º da Lei nº 13.146/15; 



6.4) Será assegurada até 1 vaga para candidato(a) 

beneficiário(a) do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) do governo federal, ou beneficiário(a) de bolsa de 

estudo voltada a estudantes de graduação da rede pública 

de ensino superior em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica; 

 

6.5) Será realizada a reserva de até 1 vaga em cada área 

profissional para as modalidades de ação afirmativa 

elencadas; 

 

6.6) O sorteio das áreas profissionais em que serão alocadas 

as reservas de vaga por modalidade de ação afirmativa será 

realizado da seguinte forma: 



6.7) As 3 primeiras reservas de vagas serão para negros(as) 

(pretos(as) e pardos(as))  (3 vagas), seguidas da reserva de vaga 

para indígenas (1 vaga), pessoa com deficiência (1 vaga), e por fim, 

vulnerabilidade socioeconômica (1 vaga). 

6.8) A codificação das áreas profissionais seguirá o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

6.9) A sequência dos seis números será sorteada de uma única vez. 

ÁREA PROFISSIONAL NÚMERO IDENTIFICADOR 

Educação Física 1 

Enfermagem  2 

Farmácia  3 

Nutrição  4 

Odontologia  5 

Serviço Social 6 



7) Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde (RIMS): 

 

7.1) Aplicação dos princípios de proporcionalidade, agrupados 

por áreas de concentração, para reserva de vagas para 

candidato(a)s negro(a)s (pretos e pardos), indígenas e  

pessoas com deficiência. 

 

7.2) Sorteio das áreas profissionais em que serão alocadas as 

reservas, por agrupamento, conforme área de concentração. 

 

7.3) A metodologia do sorteio se dar-se-á da seguinte forma: 



7.4) As primeiras vagas a serem sorteadas serão para 

candidatos(as) negro(a)s (pretos(as) e pardos(as)), 

indígenas, para as áreas de concentração com maior 

disponibilização de vagas em ordem decrescente, a saber: 

Alta Complexidade (5), Urgência e Emergência (2) , Saúde 

da Mulher e da Criança (1). 

 

7.5) Na sequência, serão sorteadas vagas para pessoas com 

deficiência para as áreas de concentração com maior 

disponibilização de vagas em ordem decrescente, a saber: 

Alta Complexidade (2) e Saúde da Mulher e da Criança (1). 

 



 

 

 

7.6) Cada profissão será identificada por um número, 

conforme ordem alfabética, para cada uma das 3 (três) 

áreas de concentração da RIMS, a saber: 

 



Identificação da Profissão conforme número para sorteio de 

vagas para a Área de Concentração Alta Complexidade 

 
PROFISSÃO NÚMERO IDENTIFICADOR 

Enfermagem  1 

Farmácia  2 

Fisioterapia  3 

Fonoaudiologia  4 

Nutrição  5 

Odontologia  6 

Psicologia  7 

Serviço Social  8 



Identificação da Profissão conforme número para sorteio de 

vagas para a Área de Concentração da Urgência e Emergência 

 

PROFISSÃO NÚMERO IDENTIFICADOR 

Enfermagem  1 

Farmácia  2 

Nutrição  3 

Psicologia 4 

Serviço Social  5 



Identificação da Profissão conforme número para sorteio 

de vagas para a Área de Concentração da Saúde da 

Mulher e da Criança 

 
PROFISSÃO NÚMERO IDENTIFICADOR 

Enfermagem  1 

Nutrição  2 

Psicologia 3 

Serviço Social  4 



Contato 

E-mail: coremu@contato.ufsc.br 

Site: http://coremu.ufsc.br 


