
 

Processo seletivo para 

 

CALENDÁRIO DA 2ª ETAPA DAS RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM

 

ENFERMAGEM EM BANCO DE LEITE HUMANO

 

Dia: 14/12/2018 (sexta- feira)

Horário:  9h  

Local: Anfiteatro  C do  Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Térreo 

Instituto Nacional de Saúde da 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo 

 

 

 

 

 

 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, 

 Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos 

marcados em conjunto com os documentos compro

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída.

Processo seletivo para programa de Residências em Saúde do IFF 

 

CALENDÁRIO DA 2ª ETAPA DAS RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM

 

ENFERMAGEM EM BANCO DE LEITE HUMANO

 

 

feira)  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

Flamengo – Rio de Janeiro 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos – Etapa 2) e apresentá-lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída.

 

 

 

programa de Residências em Saúde do IFF – 2019 

CALENDÁRIO DA 2ª ETAPA DAS RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM 

ENFERMAGEM EM BANCO DE LEITE HUMANO  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) - 

Mulher, da Criança e do Adolescente 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

portanto, eliminado do processo seletivo. 

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

lo no local, data e horário 

batórios (originais e cópias).  

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída. 



 

Processo seletivo para 

 

ENFERMAGEM EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

 

 

Dia: 12/12/2018 (quarta- feira)

Horário:  13h30min  

Local: Anfiteatro C do Centro de Estudos Olinto de 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

 Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída.

 

 

 

 

Processo seletivo para programa de Residências em Saúde do IFF 

 

 

 

ENFERMAGEM EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

 

feira)  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

Flamengo – Rio de Janeiro 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos – Etapa 2) e apresentá-lo no local, 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída.

 

programa de Residências em Saúde do IFF – 2019 

ENFERMAGEM EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR  

Oliveira (CEOO) - Térreo 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo. 

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias).  

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída. 



 

Processo seletivo para 

 

 

 

ENFERMAGEM NEONATAL

 

 

Dia: 12/12/2018 (quarta- feira)

Horário:  9 horas  

Local: Anfiteatro A do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato que não comparecer a essa etapa o

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

 Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respe

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

 

 

Processo seletivo para programa de Residências em Saúde do IFF 

 

ENFERMAGEM NEONATAL  

feira)  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

Flamengo – Rio de Janeiro 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos – Etapa 2) e apresentá-lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

programa de Residências em Saúde do IFF – 2019 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) - Térreo 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

u chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo. 

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias).  

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

ctivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída. 



 

Processo seletivo para 

 

 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

 

 

 

Dia: 12/12/2018 (quarta- feira)

Horário:  13 horas  

Local: Anfiteatro A do  Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo 

 

 

 

 

 

 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

 Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser ap

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

 

 

 

Processo seletivo para programa de Residências em Saúde do IFF 

 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA  

feira)  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

Flamengo – Rio de Janeiro 

comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

ão de pontos – Etapa 2) e apresentá-lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

 

programa de Residências em Saúde do IFF – 2019 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) - Térreo 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo. 

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias).  

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

resentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída. 



 

Processo seletivo para 

 

ENFERMAGEM EM PEDIATRIA

 

Dia: 12/12/2018 (quarta- feira)

Horário:  13 horas  

Local: Anfiteatro B do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

 Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

No momento da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

Comissão Avaliadora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

Rio de Janeiro, 1

BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO

CENTRO DE ESTUDOS OLINTO DE OLIVEIRA

Processo seletivo para programa de Residências em Saúde do IFF 

 

ENFERMAGEM EM PEDIATRIA  

feira)  

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

Flamengo – Rio de Janeiro 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo.

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

(Formulário para marcação de pontos – Etapa 2) e apresentá-lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias). 

da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

adora para fins de comprovação da pontuação atribuída

 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018. 

BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO 

CENTRO DE ESTUDOS OLINTO DE OLIVEIRA 

 

programa de Residências em Saúde do IFF – 2019 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) - Térreo 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

O candidato que não comparecer a essa etapa ou chegar após o horário determinado 

para seu início, será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo. 

Todos os candidatos convocados deverão preencher previamente o Anexo 3 do Edital 

lo no local, data e horário 

marcados em conjunto com os documentos comprobatórios (originais e cópias).  

da entrevista para análise de currículo presencial os documentos 

comprobatórios originais deverão ser apresentados com suas respectivas cópias legíveis. 

As cópias ficarão retidas juntamente com a ficha preenchida e assinada pelo candidato e 

adora para fins de comprovação da pontuação atribuída. 

 


