
 

 
 

 

Resposta a interposição de recurso 

 

Solicitante: Josiane P. Alves

Referente: data da primeira etapa do

em Saúde do IFF/INI/FIocruz 

 

O edital do processo seletivo para 

Uni-profissional de Saúde do 

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IN

após ter sido realizada 

provas de várias Instituições de Ensino e Pesquisa que são referência no 

Rio de Janeiro e no Brasil na

para inserção no mercado de trabalho.

esforço; a data da prova da 1ª etapa (prova escrita) 

que não coincidisse com a 

INCA).  Mas, infelizmente, 

inviabilizasse a inscrição do candidato em mais de um 

seleção, respeitando o cronograma disponibilizado pelo local de prova e 

evitando o agendamento de provas aos sábad

religiosa de candidatos. Para tanto, foi 

no período da manhã 

Residências em Saúde do

Criança e do Adolescente 

sua indisponibilidade com a data.

 

Sem mais, 

 

Comissão do Processo Seletivo para Residências 2019 do IFF/FIOCRUZ.

 

 

 

Resposta a interposição de recurso relativo ao conteúdo do edital

Josiane P. Alves 

data da primeira etapa do processo de seletivo para Residência 

em Saúde do IFF/INI/FIocruz – 2019 

edital do processo seletivo para Residência Multiprofissional em saúde e  

aúde do Instituto Nacional de Saúde da Mulher

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (INSMCA/IFF) foi divulgado; 

ter sido realizada pesquisa e parceria referente as datas pre

Instituições de Ensino e Pesquisa que são referência no 

Rio de Janeiro e no Brasil na especialização e capacitação de profissionais 

para inserção no mercado de trabalho. Entretanto, apesar de todo o nosso 

va da 1ª etapa (prova escrita) foi decidida de forma 

que não coincidisse com a maioria das instituições (UFRJ, UER

infelizmente, não foi possível uma data satisfatória

inviabilizasse a inscrição do candidato em mais de um 

, respeitando o cronograma disponibilizado pelo local de prova e 

endamento de provas aos sábados, por incompatibilidade 

religiosa de candidatos. Para tanto, foi fixada essa data no dia 02/12/2018 

no período da manhã para a prova escrita do Processo de Seleção das 

Residências em Saúde do Instituto Nacional de Saúde da Mulher da 

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira  (INSMCA/IFF). Lamentamos 

ua indisponibilidade com a data. 

do Processo Seletivo para Residências 2019 do IFF/FIOCRUZ.

 

relativo ao conteúdo do edital 

processo de seletivo para Residência 

Residência Multiprofissional em saúde e  

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 

SMCA/IFF) foi divulgado; 

eria referente as datas previstas das 

Instituições de Ensino e Pesquisa que são referência no 

especialização e capacitação de profissionais 

Entretanto, apesar de todo o nosso 

foi decidida de forma 

UFRJ, UERJ, UFF, INC e 

satisfatória, que não 

inviabilizasse a inscrição do candidato em mais de um processo de 

, respeitando o cronograma disponibilizado pelo local de prova e 

, por incompatibilidade 

data no dia 02/12/2018 

Processo de Seleção das 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher da 

. Lamentamos 

do Processo Seletivo para Residências 2019 do IFF/FIOCRUZ. 


