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MATRÍCULA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – 2020 

 

RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

CONTRTAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 

 

 A Coordenação de Ensino do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira – IFF da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de suas 

atribuições, a fim de cumprir o disposto no item 13.2.6 do Edital torna público o presente 

comunicado para esclarecimento acerca do processo de contratação do seguro de 

acidentes pessoais pelos candidatos aptos à matrícula. 

 

 O referido seguro, cuja contratação é de responsabilidade do candidato, é de livre 

escolha quanto à qual instituição bancária ou seguradora será utilizada para tal contratação 

desde que contenha, no mínimo, a cobertura usual desta modalidade de seguro (morte 

acidental, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, invalidez permanente total 

ou parcial por acidente). Se faz necessário também esclarecer à instituição seguradora 

no momento da contratação que a pessoa física a ser segurada é um profissional de saúde, 

que cursará durante dois anos programa de residência cuja programação, na maior parte do 

tempo, envolve treinamento em serviço nas unidades de saúde (do nível primário até o 

terciário de atenção) e que estão expostos aos riscos inerentes destas profissões da saúde 

(biológicos, radiológicos, químicos, ergonômicos, dentre outros), incluindo a exercício 

profissional em campos de prática que podem estar localizados em comunidades. 

 

 Em termos documentais, algumas instituições bancárias e/ou seguradoras oferecem 

esse tipo de seguro inclusive via aplicativos próprios, contudo, a cópia do comprovante de 

pagamento terá que ser impressa e entregue no ato da matrícula.  

 

    Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020. 

 

ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 

MARTHA CRISTINA NUNES MOREIRA 

Coordenação de Ensino – IFF/Fiocruz 


