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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;



De acordo com a Resolução Normativa N° 145/2020/CUN, 

a COREMU,

atendendo a política de ações afirmativas da UFSC

2) Publicou a Instrução Normativa 01/COREMU/2021 que 

dispõe sobre as vagas de ações afirmativas no âmbito das 

residências multiprofissionais e uniprofissionais da UFSC. 



De acordo com a Resolução Normativa N° 145/2020/CUN, 
a COREMU,

atendendo a política de ações afirmativas da UFSC

3) Realização de sorteio da reserva das vagas para o

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em

Saúde (RIMS) do Processo Seletivo de residentes para

ingresso em 2022 :



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 01 03 01 05Negros(as) (pretos(as) e 
pardos(as))

01 03 01 05

Indígena 01 01 01 03

Pessoa com deficiência 01 01 01 03

Total por ênfase 03 05 03 11



4) Os sorteios serão realizados por meio do site

https://sorteador.com.br/;

5) Para cada sorteio será gerado um link que registra a data e o

horário das profissões sorteadas (correspondentes aos números

aqui apresentados) que constarão dos anexos da ATA do sorteio;aqui apresentados) que constarão dos anexos da ATA do sorteio;

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

disponibilizadas na página eletrônica da COREMU

(coremu.ufsc.br).



7) Programa de Residência Integrada Multiprofissional em

Saúde (RIMS):

7.1) O sorteio será realizado entre as áreas profissionais que

compõem cada área de concentração.

7.2) Não será aceita a repetição de profissão já sorteada na

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)), para as

áreas de concentração com maior disponibilização de vagas

em ordem decrescente, a saber: Alta Complexidade (3),

Urgência e Emergência (1), Saúde da Mulher e da Criança

(1).

7.5) Na sequência, serão sorteadas vagas para candidatos

indígenas para as áreas de concentração: Alta

Complexidade (1), Urgência e Emergência (1) e Saúde da

Mulher e da Criança (1).



7.6) Na sequência, serão sorteadas vagas para pessoas com

deficiência para as áreas de concentração: Alta

Complexidade (1), Urgência e Emergência (1) e Saúde da

Mulher e da Criança (1).

7.7) 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 2Farmácia 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 1Enfermagem 1

Nutrição 2

Psicologia 3

Serviço Social 4



Contato

E-mail: coremu@contato.ufsc.br

Site: http://coremu.ufsc.br


