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PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM – 2021 

 

 

EDITAL – 7ª RETIFICAÇÃO 

 

 

 A Coordenação de Educação 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, torna pública a alteração do Edital do processo seletivo, em relação a 

prova de conhecimento, com vistas e correções no Edital. 

 

 

 As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado referentes à reserva 

de vagas para ações afirmativas, particularmente constantes na Portaria nº 6162/2019-PR da 

Fiocruz, passam a vigorar com a presente inclusão a partir do dia 16/12/2020, 

considerando a necessidade de dar maior transparência e clareza na interpretação de 

resultados, especialmente no momento da classificação final com vistas ao 

preenchimento de vagas. 

 

 

 

    Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 

MARTHA CRISTINA NUNES MOREIRA 

Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz 

  

http://www.iff.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/p6162_2019.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/p6162_2019.pdf
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ONDE SE LÊ: 

 

3 – DISTRIBUIÇÃO GERAL DE VAGAS DO PROGRAMA 
 

3.4.1 Para efeitos de concorrência, candidatos que se inscreverem para 

as vagas reservadas para ações afirmativas concorrem entre si sem 

interferir na ampla concorrência, isto é, NI concorrem apenas para as 

vagas reservadas para esta ação afirmativa e PcD concorrem apenas 

para as vagas reservadas para esta ação afirmativa. 

 

LEIA-SE: 

 

3 –  DISTRIBUIÇÃO GERAL DE VAGAS DO PROGRAMA 
 

3.4.1 Para efeitos de concorrência, candidatos que se inscreverem para 

as vagas reservadas para ações afirmativas concorrem entre si sem 

interferir na ampla concorrência, isto é, NI concorrem apenas para as 

vagas reservadas para esta ação afirmativa e PcD concorrem apenas 

para as vagas reservadas para esta ação afirmativa, exceto no 

momento da classificação final após todas as etapas do processo 

seletivo com vistas ao preenchimento de vagas, quando deverão 

ser considerados três aspectos listados na Portaria 6162-PR da 

Fiocruz, a saber: 

 

http://www.iff.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/p6162_2019.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/p6162_2019.pdf
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a) se o candidato que se autodeclara negro, indígena ou 

portador de deficiência for aprovado dentro do número de 

vagas oferecido para ampla concorrência, ele não se classifica 

pelo número de vagas destinadas aos cotistas; 

 

b) em caso de desistência de cotista aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo cotista posteriormente 

classificado; 

 

c) se as vagas reservadas para os candidatos cotistas (negros, 

indígenas e portadores de deficiência) não forem preenchidas, 

serão revertidas para a livre concorrência. 

 

http://www.iff.fiocruz.br/

