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TERMO DE COMPROMISSO 

 

Residência de Enfermagem 
  

 
 Pelo presente termo por mim assinado, assumo o compromisso de desempenhar as 
tarefas a mim determinadas, na qualidade de Enfermeiro Residente do Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo 
Cruz (IFF/Fiocruz), mediante as condições vigentes e alterações posteriores do seu 
Regulamento dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e demais modalidades e, ainda, 
declaro o seguinte: 
 
a) A bolsa auxílio será paga pelo Programa Nacional de Bolsas para Residências 
Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde / Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde (SGTES/MS) ou paga pelo próprio IFF / Fiocruz durante o período de 2 
(dois) anos a contar da data de início do Programa, em duodécimos, de acordo com o valor 
estipulado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (CNRMS). 
 
b) Estar ciente de que, não possuo outro tipo de vínculo ativo, seja empregatício de qualquer 
natureza (pública, privada ou filantrópica) ou mesmo com outra modalidade de ensino 
(graduação, especialização, residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado). 
 
c) Estar ciente de que, estou disponível para a realização das atividades relacionadas ao 
Programa de Residência de Enfermagem do IFF/Fiocruz de correntes da formação em serviço, 
em regime de tempo integral, com 60 horas semanais, 1 (uma) folga semanal, sob dedicação 
exclusiva, totalizando 5.760 horas, inclusive com plantões aos finais de semana, noturnos e 
nos feriados (incluindo atividades extramuros e nos finais de semana), de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico do curso e com a legislação em vigor. 
 
d) Estar ciente de que, sou submetido às normas do Regimento Interno da COREMU do 
IFF/Fiocruz. 

 
e) Estar ciente de que, sou submetido às normas do Regimento Interno de Pós-Graduação 
Lato Sensu do IFF/Fiocruz.   
 
f) Estar ciente de que, sou submetido aos dispositivos regulamentares do MEC e MS expedidos 
através da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde – CNRMS. 

 
g) Declaro que não estou vinculado a nenhuma outra modalidade de bolsa relacionada a 
programas ou projetos (por exemplo, bolsa PET-SAÚDE); e que se porventura ainda houver 
algum desses vínculos, tomarei providências imediatas com seu cancelamento, uma vez que 
estou ciente de que se tal vinculação não for desfeita, a mesma poderá inviabilizar o meu 
cadastro no sistemas de gerenciamento de bolsas de residência da Fiocruz ou do Ministério da 
Saúde, acarretando em atrasos no pagamento da bolsa. Estou de igual forma ciente de que o 
IFF estará isento de responsabilidade nos eventuais atrasos de pagamento das bolsas. 
 
h) Estar ciente de que, não concluindo o período determinado do programa ao qual estou 
matriculado ou não cumprindo todas as atribuições previstas no projeto pedagógico do curso, 
não receberei certificado ou declaração de qualquer natureza. Entre estas atribuições está 
incluída a apresentação de um trabalho de conclusão de curso conforme previsto no 
Regimento Interno da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde do 
IFF/Fiocruz. 
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i) Saber que serei avaliado periodicamente pelos docentes e coordenadores dos cursos e que, 
se for julgado como tendo desempenho insuficiente, estarei sujeito a penalidades previstas no 
Regimento Interno da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde do 
IFF/Fiocruz, podendo, até, ser desligado do curso. 
 
j) Estar ciente de que não posso ausentar-me do serviço ou setor em que estiver estagiando, 
sem permissão do Chefe do Setor ou do supervisor do horário. 
 
l) Saber que devo apresentar-me ao serviço o setor adequadamente uniformizado e 
respeitando a pontualidade; 
 
m) Entender que, como enfermeiro, meus atos e atitudes também serão regidos pelo Código 
de Ética de Enfermagem. 
 
n) O prazo de vigência do presente termo é da duração do curso no qual estou matriculado. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, ____ de__________ de ______. 
  
 
 
 
 

________________________________________ 

Assinatura do Aluno 


