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PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2021 

 

 

EDITAL – 5ª 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, e com base na atualização divulgada no dia 22/01/2020 pela Prefeitura 

da cidade do Rio de Janeiro sobre a situação da pandemia de COVID-19, vem por 

meio desta retificar o edital com vistas a alteração de datas e procedimento de 

matrícula. 

 

 As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado referentes aos 

procedimentos de matrícula e calendário geral, passam a vigorar com a presente 

inclusão a partir do dia 02/02/2021.  As demais partes do edital não mencionadas aqui 

continuam em vigor. 

 

 

 

    Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 

MARTHA CRISTINA NUNES MOREIRA 

Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz 
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ONDE SE LÊ: 

 

3 – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Matrícula – Residência Médica 

do IFF (R1) 
1, 2 e 3/2/2021 10h às 16h Departamento de Ensino

4 

Matrícula – Residência Médica 

do IFF (R4) 
4 e 5/2/2021 10h às 16h Departamento de Ensino

5
 

Semana de Integração IFF 1 e 3/3/2021 8 às 16h IFF
2
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12 – MATRÍCULA 

 

12.2 Os candidatos nível R1 do Instituto Nacional da Criança da Mulher e do Adolescente 

Fernandes Figueira – IFF deverão apresentar obrigatoriamente no ato da matrícula os 

documentos a seguir junto aos formulários completamente preenchidos e assinados que 

constam nos Anexos 9, 12 e 13: 

(a) 2 (duas) fotos 3x4 recentes, tiradas até no máximo 1 (um) ano antes do início do 

prazo de matrícula, coloridas, com fundo branco, sem óculos e com a cabeça 

descoberta; 

(b) Original e 1 (uma) cópia Documento Nacional de Identidade com foto (RG); 

(c) Original e 1 (uma) cópia da Certidão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

(CPF). Candidatos que não possuem a referida certidão em meio físico podem 

imprimi-la diretamente a partir do site da Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Fazenda 

(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprova

nte/ConsultaImpressao.asp); 

(d) Original e 1 (uma) cópia da Certidão de Casamento, somente para candidato 

casado; 

(e) Original e 1 (uma) cópia do Título de Eleitor; 

(f) Certidão de quitação eleitoral emitida através do site do Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral), com 

data de emissão não superior a 30 (trinta) dias antes do início do prazo de matrícula; 

(g) Original e 1 (uma) cópia do comprovante de quitação do Serviço Militar, somente 

para candidato do sexo masculino; 

(h) Original e 1 (uma) cópia da Carteira de Identidade Profissional do Conselho 

Regional de Medicina do Rio de Janeiro; 

(i) Original e 1 (uma) cópia (frente e verso) do Diploma do curso de Graduação em 

Medicina), fornecida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação, com previsão de conclusão de Curso de Graduação em Medicina para 

até, no máximo, 28/02/2021. Candidato brasileiro graduado no exterior deverá 

apresentar diploma de graduação em Medicina, revalidado em universidade pública 

brasileira ou certificado de aprovação no Revalida; 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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(j) original e cópia de visto de permanência no Brasil para candidatos estrangeiros; 

(k) Certidão do Número de Identificação Social-NIS (NIT/PIS/PASEP), emitida no site 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, menu “Inscrição”, opção 

“Filiado”(https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inscricao/filiado/identificar

.xhtml)  

(l) autorização do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para atuação no 

âmbito desse Estado para candidatos inscritos em Conselhos de Medicina de outras 

unidades federativas brasileiras; 

(m) Informação de conta corrente com titularidade exclusiva do candidato. Essa 

informação será aceita somente mediante documento emitido pela gerência da 

instituição financeira na qual o candidato possui conta, ou, pela cópia legível do 

cartão do banco na qual devem constar, além do nome do banco e do candidato, os 

números agência e da conta corrente e não será aceita conta em banco virtual; 

(n) Original e 1 (uma) cópia de comprovante de residência. Será aceito para essa 

finalidade somente as contas das companhias prestadoras dos seguintes serviços: 

luz, água, gás ou telefone fixo. Todas essas contas devem estar em nome do próprio 

candidato, dos pais ou do cônjuge. 

(o) apresentação de certificado de seguro de acidentes pessoais relativo ao período 

de realização do Programa de Residência; 

(p) caderneta de Vacinação do Adulto ou Cópia da carteira de vacinação atualizada, 

(Anexo 7) ou Termo de Responsabilidade por sua não apresentação (Anexo 8); 

(q) Entrega dos Formulários para Efetivação da Matrícula no IFF/Fiocruz que serão 

disponibilizados na internet no SIGA-LS da Fiocruz (acesso descrito no subitem 6.1.2 

deste Edital)" com todos os campos preenchidos e devidamente assinados. 

 

12.3 Os candidatos dos Programas de área de atuação em Pediatria (R4) e Cirurgia 

Pediátrica (R1) do Instituto Nacional da Criança da Mulher e do Adolescente Fernandes 

Figueira – IFF: deverão apresentar também obrigatoriamente no ato da matrícula além dos 

formulários completamente preenchidos e assinados que constam nos Anexos 10, 12, 13 e 

dos documentos citados no item 12.2 deste Edital, o seguinte documento: 

a) declaração ou certificado de comprovação da conclusão do Pré-Requisito do 

Programa no qual se matriculou (Pediatria – para as áreas de atuação da Pediatria, e 

https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inscricao/filiado/identificar.xhtml
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inscricao/filiado/identificar.xhtml
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Cirurgia Geral – para Cirurgia Pediátrica), o qual deverá estar concluído ou com 

conclusão prevista para até no máximo 28/02/2021. 

 

12.6 Os candidatos selecionados e devidamente matriculados participarão obrigatoriamente 

das atividades previstas para Semana de Integração, de acordo com cronograma a ser 

divulgado pelo Departamento de Ensino do INI no período descrito no item 3 deste Edital 

(Cronograma do Processo Seletivo). 

 

12.8 O candidato que não comparecer nos dias e horários estabelecidos para matrícula será 

considerado desistente, perdendo o direito à vaga. Neste caso, ocorrerá a imediata 

reclassificação. 
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LEIA-SE: 

 

17 – CALENDÁRIO GERAL 

 

ETAPAS DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Ato de Matrícula 08 e 09/02/2021 Até às 23h59 Plataforma digital (OneDrive)
5
 

Análise dos documentos de 

matrícula 
10/02/2021 - - 

Resultado preliminar e recurso 

aos pedidos de matrícula 

pendentes 

11/02/2021 10h às 23h59 Plataforma digital (OneDrive)
5
 

Resultado final da matrícula 12/02/2021 16h SIGA-LS 

Semana de Integração 01 a 03/03/2021 9 às 16h Plataforma digital (Zoom)
6
 

 

 

______________________ 

5 Plataforma digital institucional da Secretaria Acadêmica do Coordenação da Área de Educação do IFF (Microsoft OneDrive) 

cujo link de acesso será enviado por e-mail individualmente aos candidatos. 

 

6 Plataforma digital institucional da Secretaria Acadêmica do Coordenação da Área de Educação do IFF (Zoom) cujo link de 

acesso será enviado por e-mail individualmente aos candidatos. 
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12 – MATRÍCULA 

 

12.2 Os candidatos R1 do Instituto Nacional da Criança da Mulher e do Adolescente 

Fernandes Figueira – IFF deverão fazer obrigatoriamente no ato da matrícula o upload os 

documentos a seguir junto aos formulários completamente preenchidos e assinados que 

constam nos Anexos 9(R1), 10(R4), 12, 13, 14 e 15 no serviço institucional de 

armazenamento de dados e informações em nuvem (Microsoft OneDrive Fiocruz): 

 

(a) 1 (uma) foto 3x4 recente, tiradas até no máximo 1 (um) ano antes do início do 

prazo de matrícula, colorida, com fundo branco, sem óculos e com a cabeça 

descoberta digitalizada em arquivo nos formatos JPEG ou BMP e resolução de 

600 dpi colorida, nomeado da seguinte forma: 

DocA_Nome_Sobrenome_foto3x4.jpeg/bmp 

(exemplo: DocA_Joao_Silva_foto3x4.jpeg); 

 

(b) 1 (uma) cópia do Documento Nacional de Identidade com foto (RG) digitalizada 

em arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de 

cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocB_Nome_Sobrenome_RG.pdf 

(exemplo: DocB_Joao_Silva_RG.pdf); 

 

(c) 1 (uma) cópia da Certidão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

Candidatos que não possuem a referida certidão em meio físico podem imprimi-la 

diretamente a partir do site da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda 

(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprova

nte/ConsultaImpressao.asp), digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução 

de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocC_Nome_Sobrenome_CPF.pdf 

(exemplo: DocC_Joao_Silva_CPF.pdf); 

 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
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(d) 1 (uma) cópia da Certidão de Casamento, somente para candidato casado 

digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco 

(ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocD_Nome_Sobrenome_CERTIDAO_CASAMENTO.pdf 

(exemplo: DocD_Joao_Silva_CERTIDAO_CASAMENTO.pdf); 

 

(e) 1 (uma) cópia do Título de Eleitor digitalizada em arquivo no formato PDF e 

resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte 

forma: 

DocE_Nome_Sobrenome_TITULO_ELEITOR.pdf 

(exemplo: DocE_Joao_Silva_TITULO_ELEITOR.pdf); 

 

(f) Certidão de quitação eleitoral emitida através do site do Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral), com 

data de emissão não superior a 30 (trinta) dias antes do início do prazo de matrícula 

digitalizada por impressão do referido site em arquivo no formato PDF e 

resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte 

forma: 

DocF_Nome_Sobrenome_QUITACAO_ELEITORAL.pdf 

(exemplo: DocF_Joao_Silva_QUITACAO_ELEITORAL.pdf); 

 

(g) 1 (uma) cópia do comprovante de quitação do Serviço Militar, somente para 

candidato do sexo masculino digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução 

de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocG_Nome_Sobrenome_QUITACAO_MILITAR.pdf 

(exemplo: DocG_Joao_Silva_QUITACAO_MILITAR.pdf); 

 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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(h) 1 (uma) cópia da Carteira de Identidade Profissional do Conselho Regional de 

Medicina do Rio de Janeiro digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução 

de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocH_Nome_Sobrenome_CREMERJ.pdf 

(exemplo: DocH_Joao_Silva_CREMERJ.pdf); 

 

(i) 1 (uma) cópia (frente e verso) do Diploma do curso de Graduação em Medicina 

fornecida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com 

previsão de conclusão de Curso de Graduação em Medicina para até, no máximo, 

28/02/2021 (candidato brasileiro graduado no exterior deverá apresentar diploma de 

graduação em Medicina, revalidado em universidade pública brasileira ou certificado 

de aprovação no Revalida) digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução 

de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocI_Nome_Sobrenome_DIPLOMA_GRADUACAO.pdf 

(exemplo: DocI_Joao_Silva_DIPLOMA_GRADUACAO.pdf); 

 

(j) 1 (uma) cópia (frente e verso) do visto de permanência no Brasil para candidatos 

estrangeiros digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi 

preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocJ_Nome_Sobrenome_VISTO_PERMANENCIA.pdf 

(exemplo: DocJ_Joao_Silva_VISTO_PERMANENCIA.pdf); 

 

(k) Certidão do Número de Identificação Social-NIS (NIT/PIS/PASEP), emitida no site 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, menu “Inscrição”, opção 

“Filiado” 

(https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inscricao/filiado/identificar.xhtml) 

digitalizada por impressão do referido site em arquivo no formato PDF e 

resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte 

forma: 

DocK_Nome_Sobrenome_NIS.pdf 

https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inscricao/filiado/identificar.xhtml
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(exemplo: DocK_Joao_Silva_NIS.pdf); 

 

(l) autorização do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para atuação no 

âmbito desse Estado para candidatos inscritos em Conselhos de Medicina de outras 

unidades federativas brasileiras digitalizada em arquivo no formato PDF e 

resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte 

forma: 

DocL_Nome_Sobrenome_AUTORIZACAO_CREMERJ.pdf 

(exemplo: DocL_Joao_Silva_AUTORIZACAO_CREMERJ.pdf); 

 

(m) Informação de conta corrente com titularidade exclusiva do candidato. Essa 

informação será aceita somente mediante documento emitido pela gerência da 

instituição financeira na qual o candidato possui conta, ou, pela cópia legível do 

cartão do banco na qual devem constar, além do nome do banco e do candidato, os 

números agência e da conta corrente (não será aceita conta em banco virtual) 

digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco 

(ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocM_Nome_Sobrenome_CONTA_CORRENTE.pdf 

(exemplo: DocM_Joao_Silva_CONTA_CORRENTE.pdf); 

 

(n) 1 (uma) cópia de comprovante de residência. Será aceito para essa finalidade 

somente as contas das companhias prestadoras dos seguintes serviços: luz, água, 

gás ou telefone fixo. Todas essas contas devem estar em nome do próprio 

candidato, dos pais ou do cônjuge digitalizada em arquivo no formato PDF e 

resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte 

forma: 

DocN_Nome_Sobrenome_COMPROVANTE_RESIDENCIA.pdf 

(exemplo: DocN_Joao_Silva_COMPROVANTE_RESIDENCIA.pdf); 
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(o) 1 (uma) cópia da caderneta de Vacinação do Adulto ou Cópia da carteira de 

vacinação atualizada, (Anexo 7) ou Termo de Responsabilidade por sua não 

apresentação (Anexo 8) digitalizada em arquivo no formato PDF e resolução de 

300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocO_Nome_Sobrenome_CADERNETA_VACINACAO.pdf 

(exemplo: DocO_Joao_Silva_CADERNETA_VACINACAO.pdf); 

 

(p) 1 (uma) cópia da apresentação de certificado de seguro de acidentes pessoais 

relativo ao período de realização do Programa de Residência digitalizada em 

arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de 

cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocP_Nome_Sobrenome_SEGURO.pdf 

(exemplo: DocP_Joao_Silva_SEGURO.pdf); 

 

(q) Formulários para Efetivação da Matrícula no IFF/Fiocruz que serão 

disponibilizados na internet no SIGA-LS da Fiocruz (acesso descrito no subitem 6.1.2 

deste Edital) com todos os campos preenchidos e devidamente assinados 

digitalizados em ARQUIVO ÚNICO no formato PDF e resolução de 300 dpi preto 

e branco (ou escala de cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocQ_Nome_Sobrenome_FORMULARIOS_MATRICULA.pdf 

(exemplo: DocQ_Joao_Silva_FORMULARIOS_MATRICULA.pdf); 

 

(r) Declaração de responsabilidade conforme a Lei Federal nº 12.726 de 08 de 

outubro de 2018, (disponível no Anexo 14) digitalizada em arquivo no formato 

PDF e resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), nomeado da 

seguinte forma: 

DocR_Nome_Sobrenome_DECLARACAO_RESPONSABILIDADE.pdf 

(exemplo: DocR_Joao_Silva_DECLARACAO_RESPONSABILIDADE.pdf); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
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(s) Termo de consentimento para tratamento de dados conforme a Lei Federal nº 

12.709, de 14 de agosto de 2018 (disponível no Anexo 15) digitalizada em 

arquivo no formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de 

cinza), nomeado da seguinte forma: 

DocS_Nome_Sobrenome_TERMO_CONSENTIMENTO.pdf 

(exemplo: DocS_Joao_Silva_TERMO_CONSENTIMENTO.pdf); 

 

12.3 Os candidatos dos Programas de área de atuação em Pediatria (R4) e Cirurgia 

Pediátrica (R1) do Instituto Nacional da Criança da Mulher e do Adolescente Fernandes 

Figueira – IFF: deverão apresentar também obrigatoriamente no ato da matrícula além dos 

formulários completamente preenchidos e assinados que constam nos Anexos 10, 12, 13, 

14 e 15 e dos documentos citados no item 12.2 deste Edital, o seguinte documento: 

 

a) declaração ou certificado de comprovação da conclusão do Pré-Requisito do 

Programa no qual se matriculou (Pediatria – para as áreas de atuação da Pediatria, e 

Cirurgia Geral – para Cirurgia Pediátrica), o qual deverá estar concluído ou com 

conclusão prevista para até no máximo 28/02/2021 digitalizada em arquivo no 

formato PDF e resolução de 300 dpi preto e branco (ou escala de cinza), 

nomeado da seguinte forma: 

DocA_Nome_Sobrenome_CERTIFICADO_PRE-REQUISITO.pdf 

(exemplo: DocA_Joao_Silva_CERTIFICADO_PRE-REQUISITO.pdf); 

 

12.6 Os candidatos devidamente matriculados participarão obrigatoriamente das atividades 

previstas para Semana de Integração, na data, e horário constantes no item 3 deste Edital 

(Cronograma do Processo Seletivo), através de plataforma virtual (Zoom) cuja programação 

e link de acesso será enviado para o candidato através do e-mail informado pelos 

candidatos no ato de inscrição deste certame. 

 

12.8 O candidato que não atender aos requisitos estabelecidos para o ato de matrícula, 

inclusive os descritos no item 12.13 deste edital e referentes aos dias e horários 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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estabelecidos para envio dos documentos de matrícula será considerado desistente, 

perdendo o direito à vaga. Neste caso, ocorrerá a imediata reclassificação. 

 

12.13 Todos os documentos descritos no item 12.2 e seus respectivos subitens deverão ser 

digitalizados e carregados (submetidos por meio de upload) no serviço institucional de 

armazenamento de dados e informações em nuvem (Microsoft OneDrive da Fiocruz), da 

seguinte forma: 

 

12.13.1 Será enviado para o e-mail informado pelos candidatos no ato de inscrição 

deste certame, link de acesso a uma pasta individualizada para este candidato na 

qual este deverá carregar (realizar o upload) de cada arquivo. 

 

12.13.2 O acesso a esta pasta individualizada expirará à 23h59 do prazo constante 

no item 3 deste Edital (Cronograma do Processo Seletivo), após o que não será 

permitida quaisquer alterações. 

 

12.13.3 Todos os arquivos deverão ter tamanho não superior à 5Mb e serem 

nomeados como nos exemplos citados, sem o uso de caracteres especiais, 

acentuações, cedilhas e os espaços preenchidos com underline ( _ ). 

 

12.13.4 Será de responsabilidade de cada candidato a verificação do recebimento na 

sua caixa de correio do e-mail com link para acesso, inclusive quanto à possibilidade 

do mesmo ter sido encaminhado equivocadamente para a caixa de spam do seu 

correio eletrônico. 

 

12.13.5 O candidato deverá ler, preencher e assinar o termo constante do Anexo 14 

deste Edital no qual o mesmo declarará, sob as penas previstas na Lei Federal nº 

12.726 de 08 de outubro de 2018, que as informações e os documentos 

apresentados listados no item 12.2 do edital do concurso e requeridos para fins de 

sua matrícula no Programa de Residência são verdadeiros e autênticos, dando 

ciência de que, em caso de declaração falsa, o mesmo estará sujeito às sanções 

administrativas, civis e penais aplicáveis. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
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12.13.6 Em cumprimento Lei Federal nº 12.709 de 14 de agosto de 2018, o 

candidato deverá ler, preencher e assinar o termo constante do Anexo 15 deste 

Edital no qual o mesmo atestará consentimento para tratamento dos seus dados 

pessoais documentos apresentados listados no item 12.2 do edital do concurso e 

requeridos para fins de sua matrícula no Programa de Residência. 

 

12.13.7 Eventuais problemas de conexão de internet e dos sistemas eletrônicos 

envolvidos no processo de matrícula não serão de responsabilidade do IFF/Fiocruz. 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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ANEXO 14 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E 

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________________________, 

declaro, sob as penas previstas na Lei Federal nº 12.726 de 08 de outubro de 

2018, que as informações e os documentos apresentados listados no item 

12.2 do edital do concurso e requeridos para fins de minha matrícula no 

Programa de Residência de Medicina em 

___________________________________ ofertado pelo Instituto Nacional de 

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) são verdadeiros e autênticos e que, em 

caso de declaração falsa, ficarei sujeito às sanções administrativas, civis e 

penais aplicáveis.  

 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.  

 

Rio de Janeiro,   /     /     

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
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ANEXO 15 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS - LEI Nº 12.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________________________, por 

meio do presente instrumento, aqui denominado como TITULAR, venho por 

meio deste, autorizar que o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança 

e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), aqui denominada como CONTROLADORA, inscrita no CNPJ sob n° 

33.781.055/0001-35, em razão da minha vinculação como residente, disponha 

dos meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os 

artigos 7° e 11 da Lei n° 12.709/2018, conforme disposto neste termo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Dados Pessoais 

 

O Titular autoriza a Controladora a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar os 

seguintes dados pessoais, para os fins que serão relacionados na cláusula 

segunda, todos os constantes nos documentos listados no ato de matrícula 

conforme o item 12.2 do edital do processe seletivo público, bem como: nome 

completo; data de nascimento; número e imagem da Carteira de Identidade 

(RG); número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); número e 

imagem do Título de Eleitor; número e imagem do Certificado de Reservista 

(se for o caso); número e imagem do Programa de Integração Social (PIS); 

fotografia 3×4; imagem da Certidão de Casamento; imagem do Diploma e 

Histórico de Graduação; número e imagem da Carteira do Conselho 

Profissional; imagem de Certificados e Históricos de outros programas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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residência cursados; endereço completo; números de telefone, WhatsApp e 

endereços de e-mail; banco, agência e número de contas bancárias; 

comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador; 

exames e atestados médicos, especialmente admissionais, periódicos, 

incluídos de retorno por afastamento superior a 15 dias em caso de doença, 

acidente ou parto e ainda aqueles que atestem doença ou acidente; certidão 

de nascimento dos filhos (se aplicável); carteira de vacinação; número e 

imagem do seguro pessoal contra acidentes; número e imagem do cadastro 

no CNES; imagem do certificado de quitação eleitoral. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Finalidade do Tratamento dos Dados 

 

O Titular autoriza que a Controladora utilize os dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis listados neste termo para as seguintes finalidades: permitir 

que a Controladora identifique e entre em contato com o titular, em razão do 

contrato de trabalho; para cumprimento de obrigações decorrentes da 

legislação, principalmente trabalhista e previdenciária, mas também dos 

órgãos reguladores e financiadores dos programas de residência no Brasil; 

para procedimentos de admissão e execução do contrato de bolsista, inclusive 

após seu término; para cumprimento, pela Controladora, de obrigações 

impostas por órgãos de fiscalização; quando necessário para a executar um 

contrato, no qual seja parte o titular; a pedido do titular dos dados; para o 

exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 

para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; quando 

necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de 

terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 

do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; permitir que a 

Controladora utilize esses dados para a contratação e prestação de serviços 
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diversos dos inicialmente ajustados, desde que o Titular também demonstre 

interesse em contratar novos serviços. 

 

Parágrafo Primeiro: Caso seja necessário o compartilhamento de dados 

com terceiros que não tenham sido relacionados nesse termo ou 

qualquer alteração contratual posterior, será ajustado novo termo de 

consentimento para este fim (§ 6° do artigo 8° e § 2° do artigo 9° da Lei 

n° 12.709/2018). 

 

Parágrafo Segundo: Em caso de alteração na finalidade, que esteja em 

desacordo com o consentimento original, a Controladora deverá 

comunicar o Titular, que poderá revogar o consentimento, conforme 

previsto na cláusula sexta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Compartilhamento de Dados 

 

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular 

com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as 

finalidades listadas neste instrumento, desde que, sejam respeitados os 

princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, 

qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação 

e responsabilização e prestação de contas. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Responsabilidade pela Segurança dos Dados 

 

A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas 

e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Titular, 
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caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 

relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 12.709/2020. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Término do Tratamento dos Dados 

 

À Controladora, é permitido manter e utilizar os dados pessoais do Titular 

durante todo o período contratualmente firmado para as finalidades 

relacionadas nesse termo e ainda após o término da contratação para 

cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de fiscalização, nos 

termos do artigo 16 da Lei n° 12.709/2018. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Direito de Revogação do Consentimento 

 

O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail ou 

por carta escrita, conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n° 12.709/2020. 

 

O Titular fica ciente de que a Controladora poderá permanecer utilizando os 

dados para as seguintes finalidades: para cumprimento de obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, incluindo o disposto em 

Acordo ou Convenção Coletiva da categoria da Controladora; para 

procedimentos de admissão e execução do contrato de trabalho, inclusive 

após seu término; para cumprimento, pela Controladora, de obrigações 

impostas por órgãos de fiscalização; para o exercício regular de direitos em 

processo judicial, administrativo ou arbitral; para a proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular ou de terceiros; para a tutela da saúde, 

exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária; quando necessário para atender 

aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de 
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prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 

proteção dos dados pessoais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Tempo de Permanência dos Dados Recolhidos 

 

O titular fica ciente de que a Controladora deverá permanecer com os seus 

dados pelo período mínimo de guarda de documentos trabalhistas, 

previdenciários, bem como os relacionados à segurança e saúde no trabalho, 

mesmo após o encerramento do vínculo educacional. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Vazamento de Dados ou Acessos Não Autorizados – Penalidades 

 

As partes poderão entrar em acordo, quanto aos eventuais danos causados, 

caso exista o vazamento de dados pessoais ou acessos não autorizados, e 

caso não haja acordo, a Controladora tem ciência que estará sujeita às 

penalidades previstas no artigo 52 da Lei n° 12.709/2018: 

 

Rio de Janeiro,   /     /     

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura 


