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Veversao 1 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL – ENSINO EM SERVIÇO 
Coordenação Geral: Renato França da Silva  
Coordenação Adjunta: Patricia Dias de Brito 
Tipo de oferta: anual 
Turma: 2020 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 
Cruz, torna pública, através deste instrumento de divulgação, as normas para o processo de seleção para as 
vagas de alunos no Programa de Residência Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias, ano 
2020/2022, na modalidade presencial - ensino em serviço, em conformidade com a Lei n° 11.129 de 2005,as 
normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e em Área de Saúde (CNRMS) do Ministério da 
Educação (MEC) e pelo Regimento Interno dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), cujos dispositivos o candidato matriculado deve 
comprometer-se a acatar e cumprir. 

OBSERVAÇÃO: O presente edital está condicionado à abertura do edital do Ministério da Saúde destinado 
à Concessão de Bolsas para programas de residência em área profissional da saúde, podendo ser cancelado 
na eventualidade de não obtenção das respectivas bolsas para o Programa de Residência Multiprofissional 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias. 
 

1. OBJETIVO DO PROGRAMA 

Especializar profissionais, através da formação em serviço, com conhecimentos técnico-científicos, raciocínio 
crítico-reflexivo, visão integral, ampliada e humanizada dos processos de saúde e doença, orientação para 
segurança do paciente e habilidades de atuação em equipes interdisciplinares de alto grau de 
responsabilização e excelência no campo das doenças infecciosas e parasitárias para atuarem no Sistema 
Único de Saúde (SUS) em seus diferentes níveis de complexidade (promoção da saúde, prevenção, 
tratamento e reabilitação dos agravos à saúde). 

2. REGIME E DURAÇÃO DO PROGRAMA 

2.1. Período do curso: 02/03/2020 a 28/02/2022. 

2.2. O programa terá 02 (dois) anos de duração, com carga horária total de 5760 (cinco mil, setecentas e 
sessenta) horas, com atividades de segunda-feira a domingo, em horário integral – 60 (sessenta) horas 
semanais, e será desenvolvido com 80% (oitenta por cento) da carga horária total sob a forma de estratégias 
educacionais práticas e teórico-práticas e 20% (vinte por cento) sob forma de estratégias educacionais 
teóricas. 

2.3. A formação em serviço feita sob supervisão de preceptores terão suas atividades práticas desenvolvidas 
junto à equipe multiprofissional nas dependências do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas e 
em outras instituições que tenham convênio de cooperação técnico- científico com o INI/FIOCRUZ. 

3. DAS VAGAS, DOS CANDIDATOS, DAS AÇÕES AFIRMATIVAS E DAS BOLSAS  

3.1. Serão oferecidas 5 (cinco) vagas, DISTRIBUÍDAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL, conforme descrito 
abaixo: 

CATEGORIA PROFISSIONAL 
AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

AÇÕES 
AFIRMATIVAS 

02 vagas para graduados em enfermagem 01 vaga 01 vaga 

01 vagas para graduados em farmácia 01 vaga - 

01 vagas para graduados em fisioterapia 01 vaga - 

01 vagas para graduados em nutrição 01 vaga - 
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3.2. Poderão participar do processo seletivo os candidatos brasileiros ou estrangeiros com visto de 
permanência no país que concluíram ou venham a concluir, até o dia 01/03/2020, bacharelado em um dos 
seguintes cursos de graduação: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição e que, até o dia da matrícula, 
obtenham a inscrição definitiva ou provisória no respectivo conselho regional de classe, sempre que for 
aplicável.  

3.3. Em conformidade com a Portaria Fiocruz no 6162/2019-PR, de 18 de setembro de 2019, que regulamenta 
as ações afirmativas para os cursos de Especialização - lato sensu e das Residências em Saúde, 10% (dez por 
cento) das vagas serão destinadas a candidatos que se declararem pessoa com deficiência ou que se 
autodeclararem negros (pretos e pardos) ou indígenas, e as demais vagas serão de ampla concorrência. 

3.3.1. Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência ou que se autodeclararem negros [pretos e 
pardos] ou indígenas que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas, deverão realizar os 
procedimentos descritos no item 5.3.   

3.3.2. Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência e os autodeclarados negros (pretos e pardos) 
ou indígenas concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo, e em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário, ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. Os candidatos que não atingirem as 
notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão eliminados.  

3.3.3. O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins de classificação e preenchimento de 
vagas ao final da seleção. 

3.4. A vaga reservada para as ações afirmativas que não for preenchida em razão do não atendimento aos 
critérios estabelecidos, nulidade da inscrição, reprovação na seleção ou por outros motivos administrativos 
ou legais, retornará para as vagas de ampla concorrência (AC). 

3.5. É vedado ao egresso de programa de residência repetir programas de Residência em Área Profissional 
da Saúde, nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em áreas de concentração que já tenha 
anteriormente concluído. Entretanto, é permitido ao egresso realizar programa de Residência em Área 
Profissional da Saúde nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em apenas mais uma área de 
concentração diferente daquela concluída (Resolução CNRMS nº 1, de 27 de dezembro de 2017, art. 1º e 2º).  

3.6. Os candidatos aprovados e devidamente matriculados receberão bolsas de estudo,  em valor mensal 
vigente de R$ 3.330,43,  financiadas pelo Programa Nacional de Bolsas para Residências em Área Profissional 
da Saúde - modalidades uniprofissional e multiprofissional - com recursos da programação orçamentária do 
Ministério da Saúde. A bolsa estará sujeita aos descontos e retenções tributárias e previdenciárias, nos 
termos da lei, e poderá sofrer reajustes aplicados pelos Ministérios. 

3.7. O residente aprovado e matriculado em qualquer Programa de que trata este Edital não poderá 
desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da Residência, devendo, portanto, 
dedicar-se exclusivamente às atividades previstas no Projeto Político Pedagógico do Programa de Residência 
em que estiver matriculado.  

3.8. A concessão e o pagamento das bolsas dependerão das resoluções e políticas praticadas pelo Ministério 
da Saúde.  
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4. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam do quadro a seguir: 

EVENTOS DATAS OBSERVAÇÃO 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 13 de fevereiro de 2020 Disponível em www.sigals.fiocruz.br 

INSCRIÇÃO (ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO)  14, 17 e 18 de fevereiro de 2020  

Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI .  

Horário:  das 9 às 16 horas  

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
(CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO 
ENTREGUE) E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVA 
E HORÁRIO DE ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO 
DA CONDIÇÃO DE PRETO OU PARDO 

19 de fevereiro de 2020 

 

Disponível em: www.sigals.fiocruz.br, a partir das 16 
horas 

PROCESSO DE SELEÇÃO 20 a 27 de fevereiro 2020                                              -------- 

1ª ETAPA: PROVA OBJETIVA  

 

20 de fevereiro de 2020 

 

Local e Horário: será disponibilizado no 
www.sigals.fiocruz.br, no dia 19 de fevereiro de 2020. 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO  20 de fevereiro de 2020 
Disponível em: www.sigals.fiocruz.br, a partir das 16 
horas 

DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DA PROVA 
OBJETIVA  

26 de fevereiro de 2020 

 

Disponível em: www.sigals.fiocruz.br, no dia 26 de 
fevereiro de 2020, a partir das 14 horas 

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
(ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO 
DE PRETO OU PARDO) 

27 de fevereiro de 2020  
Local e Horário: será disponibilizado no 
www.sigals.fiocruz.br, no dia 26 de fevereiro de 2020,  a 
partir das 14 horas 

RECURSO DA PROVA OBJETIVA E DO 
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

27 de fevereiro de 2020 

 

Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI 

Horário:  das 9 às 12 horas 

RESULTADO FINAL  
27 de fevereiro de 2020 

 

Disponível em: www.sigals.fiocruz.br, a partir de 16 
horas 

MATRÍCULA 
28 de fevereiro de 2020  

(Das 9 às 14 horas.) 

Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI 

Horário:  das 9 às 14 horas 

RECLASSIFICAÇÃO  28 de fevereiro de 2020 
Disponível em: www.sigals.fiocruz.br, a partir de 16 
horas 

MATRÍCULA (RECLASSIFICAÇÃO)  
02 de março de 2020 

(Das 9 às 14 horas.) 

Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI 

Horário:  das 9 às 14 horas 

INÍCIO DO CURSO  2 de março de 2020  Local: Vice-Direção de Ensino/INI 

TÉRMINO DO CURSO 28 de fevereiro de 2022  

 

5. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O período de inscrições é de 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020. ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE 
INSCRIÇÃO ONLINE E INICIAR ESTE PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO DEVERÁ NECESSARIAMENTE 
CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SE CERTIFICAR DE EFETIVAMENTE PREENCHER 
TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS. 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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5.2. Documentação para inscrição (para todos candidatos):  

5.2.1. Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível na Plataforma SIGA:  www.sigals.fiocruz.br), 
Inscrição > Modalidade: Presencial > Categoria: Residência > Unidade: Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas > Classe: Residência Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias (Finalizada a inscrição 
online, o formulário deverá ser impresso e assinado e juntado aos demais documentos). 

5.2.2. Curriculum Vitae atualizado, de preferência modelo Lattes (www.cnpq.br).  

5.2.3. . Fotocópia legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os candidatos que ainda 
não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de conclusão de curso, informando data 
da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta 
declaração não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos anteriores a data de divulgação do presente 
documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que também constem a Portaria 
de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da União. No caso de candidato 
que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma 
devidamente revalidado por universidade brasileira  

5.3.  Documentação para inscrição (para candidatos que optarem pelas vagas destinadas às ações 
afirmativas): 

5.3.1. No caso do candidato com deficiência (aquele que se enquadra nas categorias relacionadas no Artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.), 
além de entregar a documentação descrita no item 5.2., deverá entregar os documentos descritos nos itens 
5.3.1.1. e 5.3.1.2. e, se necessário, o documento exigido no item 5.3.1.3.:     

5.3.1.1. Preencher e entregar Formulário próprio disponibilizado no Anexo I. 

5.3.1.2. Entregar o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no máximo, nos 
últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta Chamada Pública), atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). 

5.3.1.3. O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da prova (ledor, 
prova ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso), excluindo-se atendimento fora do local 
de realização da prova, deverá fazer essa solicitação no formulário próprio (Anexo I), indicando claramente 
quais os recursos especiais necessários, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3.298/1999 e 
suas alterações. A omissão dessa solicitação implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos 
demais candidatos. 

5.3.2. No caso do candidato indígena, além de entregar a documentação descrita no item 5.2., deverá 
entregar os documentos descritos nos itens 5.3.2.1. e 5.3.2.2.     

5.3.2.1. Preencher e entregar Formulário próprio disponibilizado no Anexo II e se autodeclarar indígena, 
conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. 

5.3.2.2. Anexar a cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 
pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

5.3.3. No caso do candidato negro (preto  e pardo), além de entregar a documentação descrita no item 5.2., 
deverá entregar o documento descrito nos itens 5.3.3.1.  

5.3.3.1. Preencher e entregar Formulário próprio disponibilizado no Anexo II e se autodeclarar preto ou 
pardo, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE.  

5.3.3.1.1. A autodeclaração do candidato negro (preto  e pardo) que optou por concorrer às vagas reservadas 
as ações afirmativas deste edital goza da presunção relativa de veracidade. Sem prejuízo do disposto no item 
5.3.3.1., a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.cnpq.br/
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racial . 

5.3.3.1.2. O procedimento de heteroidentificação racial ocorrerá através de uma entrevista de verificação 
da Condição de Preto ou Pardo que será realizada por uma Comissão Específica.  

5.3.3.1.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado no dia 27 de fevereiro de 2020. O horário 
da entrevista será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2020, no sítio da Plataforma de Gestão Acadêmica da 
FIOCRUZ no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br. Para a realização da entrevista, o candidato deverá 
apresentar-se no local munido de documento de identidade com foto, com pelo menos 30 minutos de 
antecedência.  

5.3.3.1.4. A Comissão Específica, constante do subitem 5.3.3.1.2., será composta por até 05 (cinco) membros, 
servidores públicos, que serão distribuídos por gênero, cor e naturalidade nomeados em Portaria INI no 

50/2019, exclusivamente, para avaliação do candidato concorrente às vagas reservadas aos negros dos 
Processos seletivos dos cursos lato sensu e das Residências em Saúde do INI. 

5.3.3.1.5. A avaliação da Comissão Específica quanto à condição de negro considerará os seguintes aspectos: 
a) A autodeclaração assinada pelo candidato (Anexo II) quanto à condição de negro (preto ou pardo); e b) O 
fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da Comissão. 

5.3.3.1.6. O resultado da decisão da Comissão Específica será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2020, no 
sítio da Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br . 

5.3.3.1.7. Os candidatos não aprovados pela Comissão de Heteroidentificação estarão inaptos ao Certame. 
Discordando do resultado o candidato poderá interpor recurso na data prevista no Calendário deste edital 
(item 4), através do preenchimento e entrega do Anexo III.  

5.3.3.1.8. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do 
processo seletivo.  

5.3.3.1.9. O resultado do recurso será publicado na data prevista no Calendário deste edital (item 4 ). Não 
caberá recurso do recurso. 

5.4. Documentação para inscrição (para candidata lactante que possua filho de até 6 (seis) meses de idade): 

5.4.1. No caso do candidata lactante, além de entregar a documentação descrita no item 5.2., deverá 
entregar os documentos descritos nos itens 5.4.1.1. e 5.4.1.2.  

5.4.1.1. Preencher e entregar Formulário próprio disponibilizado no Anexo IV, para que possa realizar a 
amamentação durante a prova acompanhadas por um fiscal.  

5.4.1.2.  Cópia da certidão de nascimento da criança e/ou a declaração do médico que acompanha o pré-
natal do menor com a data provável do parto, acaso a criança ainda não tenha nascido no momento da 
inscrição.  

5.4.2. A candidata deverá levar, no dia de realização das provas objetivas, um acompanhante adulto que 
ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  A candidata que não levar 
acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas objetivas. 
Caso haja mais de 1 (um) acompanhante no mesmo local, eles permanecerão juntos na mesma sala. A 
omissão desta solicitação implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos demais 
candidatos.  

5.4.3. É vedado ao acompanhante da lactante o acesso às salas de provas.  

5.4.4. O acompanhante da lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste Edital, sob pena de 
eliminação da candidata.  

5.4.5. Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a lactante e o acompanhante responsável 
deverá ser presenciado por um aplicador das provas.  

5.4.6. Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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portões. 

5.5. As informações prestadas no processo de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Se for 
constatada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.  

5.6. Inscrições com documentação incorreta ou incompleta NÃO serão homologadas. 

5.7. O candidato deverá utilizar a lista de checagem de documentos (Anexo V) para certificar-se que todos 
os documentos exigidos na inscrição serão enviados. 

5.8.  A entrega da documentação deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice Direção de Ensino do 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. Endereço: Avenida Brasil, 4365 – 
Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. No horário de 09h às 16h. NÃO serão aceitas inscrições 
via correio ou via e-mail. 
5.9. A documentação exigida deverá ser entregue ATÉ O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO.  

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1 . A relação com os nomes dos candidatos com inscrição homologada será disponibilizada na Plataforma 
SIGA (www.sigals.fiocruz.br), a partir do dia 19 de fevereiro de 2020. Entende-se por inscrição homologada 
aquela que, após analisada, está em conformidade com o exigido no edital.  

6.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições homologadas e 
não homologadas na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). 

6.3. Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

7. SELEÇÃO, RESULTADO E RECURSOS 

7.1. O processo seletivo será realizado no período de 20 a 27 de fevereiro e será composto da seguinte 
etapa:  Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

7.1.1. A Prova será realizada no dia 20 de fevereiro de 2020.  O local da prova será divulgado no dia 19 de 
fevereiro de 2020 na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), juntamente com a lista de inscrições 
homologadas.  

7.1.2. A prova será constituída por 25 (vinte e cinco) questões, 10 (dez) sobre conhecimentos gerais em saúde 
e 15 (quinze) sobre conhecimentos específicos acerca de temas compatíveis com as exigências da 
terminalidade dos cursos de graduação da respectiva área profissional. As questões serão elaboradas com 
base nas referências bibliográficas do Anexo VI deste edital.  

7.1.3. A prova objetiva será constituída de questão de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas e 01 
(uma) única resposta correta. As respostas deverão ser assinaladas no cartão resposta do candidato e não 
serão aceitas rasuras. A sinalização do cartão resposta será de inteira responsabilidade do candidato. 

7.1.4. A prova objetiva é eliminatória. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem a nota 
mínima 6,0 (seis) . 

7.1.5. A prova será realizada pelo próprio candidato, não sendo permitida a participação de qualquer outra 
pessoa no local, salvo no caso de candidatos com deficiência, no limite específico do atendimento, para estes, 
das condições mínimas necessárias para a realização das provas. 

7.1.6. Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência. 
E, será obrigatória a apresentação de um documento de identidade com foto nesta etapa. 

7.1.7.  Não será permitido ingresso de candidatos na sala de realização da prova após o início da mesma. 

7.1.8. Não será permitido o uso de boné, chapéu, capuz, óculos escuros ou qualquer outro acessório que 
encubra a cabeça ou impeça a visão dos olhos. Também será vedada a utilização de qualquer aparelho 
eletrônico durante a realização das provas, sob pena de o candidato ser eliminado do processo seletivo. 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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7.1.8. Na prova, os 03 (três) últimos candidatos a permanecerem na sala, somente poderão sair dela ao 
mesmo tempo. 

7.1.9. O cartão ou folha de resposta da prova deverá ser preenchido à caneta de tinta azul ou preta. Não será 
considerado válido o cartão de resposta da prova objetiva preenchido a lápis.  

7.1.10.  Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da prova. 

7.1.11. No dia 20 de fevereiro de 2020 será disponibilizado na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br) o 
gabarito da prova objetiva.  

7.2. Recursos: o candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da prova objetiva 
poderá recorrer através de solicitação de recurso que deverá ser apresentados em formulário impresso, 
conforme modelo apresentado no Anexo III deste edital. O recurso deve ser fundamentado e referenciado 
com as fontes bibliográficas.  

7.3.1. As solicitações de recurso somente serão aceitas no dia 27 de fevereiro de 2020.  A entrega do recurso 
deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. Endereço: Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de 
Janeiro – RJ. Horário de 09:00h às 12:00h. NÃO serão aceitos recursos via correio ou via e-mail.  
7.3.2. O resultado do recurso será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), no dia 27 de 
fevereiro de 2020, após às 16 horas. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão 
tomada pela Comissão de Seleção em relação ao recurso. Não serão fornecidas informações por telefone. 

8. CLASSIFICAÇÃO FINAL  

8.1.  A classificação final obedecerá à ordem decrescente do resultado final (nota da prova objetiva) dos 
candidatos, por categoria profissional. 

8.2. A listagem de pontuação do Resultado Final obedecerá à seguinte legenda: a) APTO À MATRÍCULA – 
candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas e b) APROVADO – candidato aprovado na prova 
objetiva, não se encontrando dentro do número de vagas oferecidas. 

8.3. Os candidatos CLASSIFICADOS (APROVADOS), fora do número de vagas oferecidas para cada Programa, 
serão considerados remanescentes, podendo ser convocados em caso de desistência dos candidatos que se 
encontram dentro do número de vagas.  

8.4. O desempate entre candidatos com a mesma nota final na prova objetiva se dará pelos seguintes 
critérios nessa ordem: 1º) Maior pontuação das notas obtidas nas questões sobre conhecimentos 
específicos; 2º) Maior pontuação das notas obtidas nas questões referentes aos conhecimentos gerais em 
saúde; 3º) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.  

8.5. O resultado final da seleção será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2020, a partir das 16 horas, na 
Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações por telefone. 

9. MATRÍCULA 

9.2. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no dia 28 de fevereiro de 2020, até às 14 horas.  

9.2. Documentação para matrícula: 

9.2.1. Fotocópia legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso na 
mesma folha). A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita porque não consta o campo 
naturalidade. Não será aceito nenhum documento de identidade que tenha prazo de validade. Todos os 
dados da fotocópia autenticada da carteira de identidade, inclusive os do órgão emissor necessitam estar 
legíveis. Não serão aceitas fotocópias autenticadas da carteira de identidade cujos dados estejam ILEGÍVEIS. 

9.2.2. Comprovante de inscrição definitiva ou provisória no respectivo conselho de classe. Em caso de  
transferência de conselho de classe, é necessário apresentar o número provisório no momento da matrícula.  

9.2.3. Cópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2019 do conselho profissional ou extrato de 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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débito negativo. 

9.2.4. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na carteira 
de identidade. 

9.2.5. 01 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não serão 
aceitas fotos escaneadas. 

9.2.6. Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 
graduação. 

9.2.7. Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 

9.2.8. Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 

9.2.9. Comprovante impresso do Formulário Perfil Acadêmico e Trajetória Profissional (que foi enviado para 
seu e-mail, após a finalização do preenchimento do formulário). Clique aqui para acessar o formulário.    

9.3. Em caso de pendência ou ausência de qualquer um dos documentos requeridos, a matrícula não será 
efetivada e a vaga automaticamente será preenchida pelo candidato suplente selecionado de acordo com a 
respectiva ordem de classificação. 

10. HOSPEDAGEM 

10.1.  O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas não dispõe de hospedagem. 

11. TITULAÇÃO 

11.1. O INI outorgará certificado de conclusão em nível de pós-graduação lato sensu no Programa de Residência 
Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias aos alunos que cumprirem os requisitos do 
Regulamento da COREMU do Programa de Residência Multiprofissional em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, do Regulamento de Ensino do INI e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde- CRMS/MEC/MS. 

11.2. Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos egressos mediante a apresentação 
do Diploma de graduação, de acordo com o presente edital. 

12. NORMAS GERAIS 

12.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos e comunicados 
referentes a este processo seletivo na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), e ficar atento aos prazos nele 
estabelecidos, mesmo após a publicação do resultado final, pois poderão haver retificações. 

12.2. O cronograma, desde o lançamento do edital até o início do curso, está disponível no item 4. 

12.2. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de inscrição ou 
por prestação de declaração falsa. 

12.3. Será eliminado o candidato que não entregar documentação em qualquer uma das etapas do processo 
seletivo do curso, não realizar a matrícula no período estabelecido ou não apresentar a documentação 
exigida no ato da matrícula. 

12.4. Não serão fornecidas declarações de aprovação nas etapas do concurso. 

12.5. É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de pós-graduação lato sensu ou matrícula 
simultânea em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

12.6. No caso de aprovação no processo seletivo para o Programa de Residência Multiprofissional em 
Doenças Infecciosas e Parasitárias, alunos com matrícula ativa em cursos de Pós-Graduação, deverão 
apresentar, no ato da matrícula, documento emitido pela Coordenação do Curso informando data da defesa 
do TCC e da conclusão do curso, compatível com o início do novo curso. 

12.7. O residente deverá ter dedicação exclusiva à Residência (Resolução nº 2, de 13 de abril de 2012, Art. 
3º), não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da mesma. 

12.8. A Comissão de Seleção será composta pela coordenação do programa, docentes, preceptores e 

https://forms.gle/St6aaaAYQ3kXWKAr9
https://forms.gle/St6aaaAYQ3kXWKAr9
http://www.sigals.fiocruz.br/
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profissionais do INI. 

12.9. A comissão convocará tantos candidatos classificados quantos forem necessários para o 
preenchimento das vagas remanescentes até 30 (trinta) dias após o início da residência, respeitando a nota 
final de classificação. Após a liberação da lista final por categoria, inclusive com a lista de suplência, não será 
possível incluir outros candidatos na lista. 

12.10. O INI se reserva no direito de corrigir eventuais erros neste edital. Possíveis retificações do edital, 
alterações relativas a datas, local e horários serão divulgadas na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). 

12.11. Casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Residência 
Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias e Coordenação lato sensu do INI.  

13.  INFORMAÇÕES  

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI 
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tele/FAX: (21) 3865-9581 
e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/
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ANEXOS 

 

 

I. FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

II. FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO 

 

III. FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECURSO 

 

IV. REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS - AMAMENTAÇÃO 

 

V.  LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS (controle exclusivo do candidato) 

 

VI. BIBLIOGRAFIA PARA PROCESSO SELETIVO - PARTE OBJETIVA DA PROVA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I -FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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Nome do(a)  requerente: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento:  ___/_  /   

Identidade: ___________________________Órgão Expedidor: _____________________________ 

CPF:  ___________________________________________________________________________ 

Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM ( ) NÃO ( ) 

 

Se você respondeu SIM a pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que necessita para a 
realização da prova? 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas - Pessoas com 
Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Programa de Residência 
Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias ano 2020/2022. Declaro, ainda, que as informações 
prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de 
falsidade ideológica ou a não comprovação da deficiência, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às 
sanções prescritas na legislação em vigor. 

Anexo a esta declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no máximo, 
nos últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta Chamada Pública), atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). 

 

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações 
afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo. 

Rio de Janeiro, ___ , de ___________________ de 2020. 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II- FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO 

 

Nome do(a)  requerente: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento:  ___/_  /   

Identidade: ___________________________Órgão Expedidor: _____________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________________ 

 

DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da legislação em vigor, 
identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ou ( ) indígena e desejo me inscrever para concorrer às vagas 
destinadas às ações afirmativas, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Programa 
de Residência Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias Ano 2020/2022. Declaro, ainda, que 
as informações prestadas nesta autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de 
que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na 
legislação em vigor. 

 

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações 
afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo. 

 

Rio de Janeiro, ___ , de ___________________ de 2020. 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação: cópia do registro 
administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo 
indígena assinada por liderança local. 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS-  

 

Nome do candidato: ______________________________________________________________ 

Recurso: 

 Entrevista da Comissão de Heteroidentificação racial   

 Prova Escrita 

 Vista de Prova  

 Recurso referente à questão nº _______________________________________ 

  

Fundamentação do recurso (se necessário use o verso da folha):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _____________________ de ____________. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Reservado à Comissão de Seleção: 

Parecer do Recurso:  

 Deferido        Indeferido Observação: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



14 

 

Veversao 1 

 

ANEXO IV- REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS - 
AMAMENTAÇÃO 

 

Este formulário destina-se às candidatas que necessitam amamentar durante a realização das provas do 
Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Doenças Infecciosas e Parasitárias ano 
2020/2022. 

 

Ilmo. Sr. Renato França da Silva.  

Coordenador COREMU-INI/Fiocruz 

 

Eu, xxxxxxxxxx , candidata ao processo seletivo para ingresso no curso de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora do documento de identificação nº xxxxxx, órgão 
expedidor xxxxxxxxxxxx, CPF: xxxxxx Telefone (s) xxxx, venho requerer a V. Sa. condições especiais de 
amamentação para realizar as provas. 

Acompanhante (acima de 18 anos)  

Nome completo do acompanhante do bebê: xxxxx, documento de identificação nº: xxxxxxx, Órgão expedidor 
xxxxxxxxxxxxxxx.  

Observação: Anexar cópia do documento de identidade. No dia da prova o(a) acompanhante deverá 
apresenta-se portando o original desse documento, devendo apresentá-lo na coordenação do concurso. 

 

____________________, ____/___/______ 

Local data  

__________________________________________  

Assinatura da candidata  

Observação: Anexar cópia do documento de identidade. O acompanhante deverá apresenta-se portando o 
original desse documento, devendo apresentá-lo na coordenação do Processo Seletivo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORIENTAÇÕES PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

AMAMENTAÇÃO 

A candidata deverá entregar a Comissão de Seleção, o Requerimento de Amamentação juntamente com uma cópia legível do 
documento de identificação do acompanhante.  

A candidata que não entregar a documentação solicitada e não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 

A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada no local de 
realização da prova e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá 
permanecer com a criança no local de realização das provas. A Fiocruz Brasília não disponibilizará acompanhante para guarda de 
criança. 

O acompanhante terá acesso ao local de realização das provas somente mediante apresentação do documento original de 
identidade. 

No momento em a criança necessite ser alimentada com leite materno, o acompanhante deverá comunicar a um fiscal que avisará 
a mãe, que deixa o local para cuidar do filho e volta para continuar a avaliação.  

A Candidata poderá amamentar por trinta minutos a cada duas horas e terá direito à compensação deste tempo ao final da prova.  
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ANEXO V -  LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO  

(controle exclusivo do candidato) 

 

TODOS OS CANDIDATOS:  

 

 Formulário de Inscrição Sigals, preenchido, impresso e assinado. 

 Curriculum vitae  atualizado, preferencialmente o cadastrado na Plataforma Lattes  

 Fotocópia do Diploma de graduação (frente e verso num único arquivo). Os candidatos que ainda não possuem 
diploma de graduação deverão apresentar declaração de conclusão de curso, informando a data da colação de grau 
prevista, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. Contudo, a titulação do aluno no presente curso só será 
realizada mediante a apresentação do diploma de graduação. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no 
exterior, este deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por universidade brasileira; 

 

CANDITATOS POLITICAS AFIRMATIVAS  

a) candidato com deficiência  

 Formulário próprio (Anexo I)  

 Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no máximo, nos últimos 03 (três) meses 
(a contar da data de publicação desta Chamada Pública), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

 

b) candidato indígena 

 Formulário próprio (Anexo II ) 

 cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida 
pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

 

c) candidato negro (preto  e pardo), 

 Formulário próprio (Anexo II ) 

 cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida 
pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

 

CANDIDATA LACTANTE  

 Formulário próprio (Anexo IV) 

 Cópia da certidão de nascimento da criança e/ou a declaração do médico que acompanha o pré-natal do menor 
com a data provável do parto, acaso a criança ainda não tenha nascido no momento da inscrição. 

 cópia do documento de identidade do acompanhante (acima de 18 anos). 
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 ANEXO VI - BIBLIOGRAFIA PARA PROCESSO SELETIVO PROVA OBJETIVA (MÚLTIPLA ESCOLHA) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE 

 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Não compartilhe mensagem sobre novo coronavírus antes de checar. 
Disponível em:  http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/54074-recebeu-mensagem-sobre-novo-
coronavirus-nao-compartilhe-antes-de-checar . Acesso em: 10  fev. 2020..   

LIMA, C. C. et al . Humanidades e humanização em saúde: a literatura como elemento humanizador para 
graduandos da área da saúde. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 18, n. 48, p. 139-150,    2014 .   Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832014000100139&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10  fev. 2020. 

OLIVEIRA, I.C.; CUTOLO, L.R.A. Integralidade: Algumas Reflexões. Rev. bras. educ. med.,  Brasília ,  v. 42, n. 
3, p. 146-152,  set.  2018 .   Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022018000300146&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10  fev. 2020. 

PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 23, n. 6, p. 
1723-1728,  June  2018 Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-
1723.pdf. Acesso em: 10  fev. 2020. 

REEVES, S. Porque precisamos da educação interprofissional para um cuidado efetivo e seguro. Interface 
(Botucatu),  Botucatu ,  v. 20, n. 56, p. 185-197,  Mar.  2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000100185&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 10  fev. 2020. 

RIO DE JANEIRO, Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil. Resolução SES Nº 1864, de 25 de junho de 
2019. Dispõe sobre a relação de doenças e agravos de notificação compulsória e vigilância sentinela e revoga 
a resolução ses nº 674, de 12 de julho de 2013. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 
2019. Disponível em: https://brasilsus.com.br/wp-content/uploads/2019/06/res1864.pdf. Acesso em: 
10  fev. 2020. 

TEIXEIRA, M. G. et al. Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis. Ciênc. saúde 
coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 23, n. 6, p. 1819-1828,  jun.  2018 .   Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em: 10  fev. 2020. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Enfermagem  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). RDC nº 15 de 15/03/2012. Dispõe sobre requisitos 
de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html Acesso em: 06 fev 
2020.   

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segurança do Paciente e qualidade em Serviços 
de Saúde:  Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília, 2017. Disponível 
em http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+4+-
%20+Medidas+de+Preven%C3%A7%C3%A3o+de+Infec%C3%A7%C3%A3o+Relacionada+%C3%A0+Assist%C
3%AAncia+%C3%A0%20+Sa%C3%BAde/a3f23dfb-2c54-4e64-881c-fccf9220c373. Acesso em: 06 fev 2020.   

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/54074-recebeu-mensagem-sobre-novo-coronavirus-nao-compartilhe-antes-de-checar
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/54074-recebeu-mensagem-sobre-novo-coronavirus-nao-compartilhe-antes-de-checar
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832014000100139&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832014000100139&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022018000300146&lng=pt&nrm=iso
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