
        

      

 

 

PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – 2022 

 

 

EDITAL – 2ª RETIFICAÇÃO 

 

 

 A Coordenação de Educação do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

INI da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de suas atribuições, torna pública a 

alteração do Edital do processo seletivo.  

 

 As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado passam a vigorar 

com a presente alteração a partir do dia 29/09/2021, considerando o conteúdo 

integralmente publicado nas páginas que se seguem. 

 

    Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Maria do Socorro Ferraz Machado  

Patrícia Helena Castro Nunes 
Coordenação do Programa da Residência Multiprofissional  

 

 

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.250-020 

Tel (0xx21) 2554-1700 – Fax.: (0xx21) 2553-8094 

HTTP://www.iff.fiocruz.br 

 

 

 

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


ONDE-SE LÊ 

  

5.3.2 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 230,00 (duzentos 

e trinta reais) até o limite do prazo estabelecido no item 17 deste Edital (Calendário Geral), 

preferencialmente por depósito bancário, documento de crédito (DOC) ou transferência 

eletrônica disponível (TED) em favor do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) S/C, 

inscrito no CNPJ 68.641.059/0001-00, na seguinte conta: Banco Itaú (341): Agência nº 9272 - 

Conta Corrente nº 04486-9 ou CHAVE PIX: 68.641.059/0001-00 

5.3.2.1 O candidato que desejar pleitear isenção da taxa de inscrição, deverá entregar os 

documentos descritos no subitem 5.6 deste Edital.   

5.3.3. Preenchimento do Formulário Perfil Acadêmico e Trajetória Profissional. (Clique aqui para 

acessar o formulário)  
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LEIA – SE 

 

5.3.2 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 230,00 

(duzentos e trinta reais) até o limite do prazo estabelecido no item 17 deste Edital (Calendário 

Geral), preferencialmente por depósito bancário, documento de crédito (DOC) ou 

transferência eletrônica disponível (TED) em favor do Centro de Estudos Olinto de Oliveira 

(CEOO) S/C, inscrito no CNPJ 68.641.059/0001-00, na seguinte conta: Banco Itaú (341): 

Agência nº 9272 - Conta Corrente nº 04486-9 ou CHAVE PIX: 68.641.059/0001-00. 

 

5.3.2.1 Entregar pessoalmente no Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) localizado no IFF 

(Avenida Rui Barbosa, 716, Bloco A-1 - térreo, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. CEP 22.250-020), por um 

portador ou por Sedex® os seguintes documentos: 

 (a) comprovante original de pagamento da taxa de inscrição;  

 (b) formulário de Solicitação de Inscrição preenchido, datado e assinado (não pode ser rubrica); e 

(c) comprovante impresso do cartão de vacinação COVID19. (Decreto Municipal (RJ) Nº 49.335, de 

26.08.2021. 

 

 

5.3.2.2 O candidato que desejar pleitear isenção da taxa de inscrição, deverá entregar os 

documentos descritos no subitem 5.6 deste Edital.   

5.3.3. Preenchimento do Formulário Perfil Acadêmico e Trajetória Profissional. (Clique aqui 

para acessar o formulário)  
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