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Ata do sorteio público de vagas 
destinadas às ações afirmativas 
para a RIMS no edital de 
seleção 02/2021/COREMU  

 
Aos vinte e três  dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 10h, em sala virtual 1 
no sistema conferenciaweb (RNP), em sessão transmitida simultaneamente no canal 2 
https://www.youtube.com/watch?v=oLM_cDtFsIU, de acordo com o Edital de Chamada 3 
Pública nº 01/2020/COREMU, iniciou-se o sorteio para definir a distribuição de vagas a serem 4 
reservadas para os(as) candidatos(as) com deficiência, candidatos(as) negros(as) (pretos(as),  5 
pardos(as), e candidatos(as) indígenas, entre as profissões que compõem cada uma das áreas de 6 
concentração do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) que 7 
serão ofertadas no Edital nº 02/2021/COREMU, que visa o ingresso de profissionais nos 8 
Programas de Residência Multiprofissional em Uniprofissional em Saúde da Universidade 9 
Federal de Santa Catarina. Estavam presentes na sala virtual a coordenadora da COREMU, a 10 
professora Flávia Martinello, a coordenadora do programa de Residência Integrada 11 
Multiprofissional em Saúde, professora Alessandra Rodrigues de Camargo, e Jeferson Madeira 12 
da Silva - técnico administrativo. A coordenadora da COREMU abriu a sessão e explicou como 13 
foi normatizada a distribuição das vagas de ações afirmartivas no âmbito dos Programas de 14 
Residência vinculados à COREMU, disponibilizado em 15 
https://coremu.paginas.ufsc.br/files/2017/02/Instrucao_Normativa_-16 
_Vagas_acoes_afirmativas_assinado.pdf conforme a Resolução Normativa nº 145/2020/CUn. 17 
De acordo com a Resolução, sobre o total de vagas de cada um dos programas, aplicou-se o 18 
mínimo de vinte por cento para candidatos(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as) e indígenas e 19 
o mínimo de oito por cento para pessoas com deficiência e opcionalmente para outras 20 
vulnerabilidades. Na sequência, a professora Flávia explicou a metodologia do sorteio que está 21 
disponível no endereço eletrônico da COREMU 22 
https://coremu.paginas.ufsc.br/files/2021/08/Metodologia_sorteio_cotas-2021-1.pdf. No início 23 
da gravação houve um problema técnico de sincronização da transmissão do RNP para o canal 24 
do youtube da COREMU. Diante disso, no canal só foi gravado o sorteio dos números 25 
correspondentes às profissões, mas a metodologia foi seguida conforme publicado. Para o 26 
sorteio, utilizou-se o site https://sorteador.com.br/, de forma impessoal e objetiva. No sorteio foi 27 
utilizada a seguinte metodologia: foi atribuído um número para cada uma das profissões de cada 28 
área de concentração da RIMS e na sequência, sorteadas as 11 vagas de acordo com a 29 
modalidade de ação afirmativa. Primeiramente foram sortedas as vagas destinadas aos(às) 30 
candidatos(as) negros(as) (pretos(as) pardos(as)), para a área de concentração de Atenção em 31 
Alta Complexidade e foram reservadas 3 (três) vagas e foram sorteados os números 4 32 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022066), 1 33 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022067) e 2 34 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022069) correspondentes às profissões 35 
Fonoaudiologia, Enfermagen e Farmácia, respectivamente. Para a área de concentração de 36 
Atenção em Urgência e Emergência foi reservada 1 (uma) vaga para candidatos(as) pretos (as) e 37 
pardos(as), o número sorteado foi o 5 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022071) 38 
que corresponde a profissão Serviço Social. Para a área de concentração de Atenção à Saúde da 39 
Mulher e da Criança foi reservada 1(uma) vaga para candidatos(as) pretos(as) e pardos (as), o 40 
número sorteado foi o 1 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022073), que 41 
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corresponde a profissão Enfermagem. Em seguida foram sortedas as vagas destinadas aos(às) 42 
candidatos(as) indígenas. Para a área de concentração de Atenção em Alta Complexidade foi 43 
reservada 1 (uma) vaga aos candidatos(as) indígenas, o número sorteado foi o número 2, no 44 
entanto, como descrito na metodologia não poderia haver repetição de profissão a ser sorteada 45 
dentro de cada área de concentração, assim novo sorteio foi realizado e foi sorteado o número 7 46 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022078), que corresponde à profissão Psicologia. 47 
Para a área de atenção em Urgência e Emergência foi reservada 1 (uma) vaga aos candidatos(as) 48 
indígenas, o número sorteado foi o 4 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022079), 49 
que corresponde a profissão Psicologia. Para a área de concentração de Atenção à Saúde da 50 
Mulher e da Criança foi reservada 1 (uma) vaga aos candidatos(as) indígenas, o número 51 
sorteado foi o 3 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022083), que corresponde a 52 
profissão Psicologia. Em seguida foram sortedas as vagas destinadas às pessoas com deficiência 53 
(PCD). Para a área de concentração de Atenção em Alta Complexidade foi reservada 1 (uma) 54 
vaga para PCD, o número sorteado foi o 5 55 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022088), que corresponde a profissão Nutrição. 56 
Para a área de concentração de Atenção em Urgência e Emergência foi reservada 1 (uma) vaga, 57 
o número sorteado foi o 3 (https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022089), que 58 
corresponde a profissão Nutrição. Para a área de concentração de Atenção à Saúde da Mulher e 59 
da Criança foi reservada 1 (uma) vaga, o número sorteado foi o 4 60 
(https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/3022092), que corresponde a profissão Serviço 61 
Social. Às 10h25min foi encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Jeferson Madeira 62 
da Silva, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelas coordenadoras presentes. 63 
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