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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

TURMA  01-2020 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL – ENSINO EM 

SERVIÇO 

 

A Escola Fiocruz de Governo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio de uma parceria com 

a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), 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 Vigilância em Saúde, 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 da Escola Fiocruz 

de Governo (EFG), cujos dispositivos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e 

cumprir. 

O presente edital está condicionado à aprovação do financiamento de bolsas solicitadas ao Ministério 

da Saúde, por meio do Edital específico, ocasião em que, em caso de não aprovação, este será 

cancelado. 

 

1. OBJETIVO DO PROGRAMA 

Especializar profissionais, por meio da formação em serviço, com a finalidade de atuar  na execução, 

no planejamento, na gestão e na avaliação de ações de Vigilância em Saúde, em especial nas 

instituições e serviços vinculados aos  diferentes níveis de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O objetivo será realizado por intermédio do diálogo crítico-reflexivo, fundamentado em evidências 

em saúde, para atuar de forma integral, multiprofissional e intersetorial em vigilância em saúde, com 

competências e habilidades em diferentes atividades relacionadas à: i) investigação epidemiológica; 

ii) promoção da saúde; iii) monitoramento, prevenção e controle de doenças e agravos; iv) análise de 

situação de saúde; v) gestão de vigilância em saúde; vi) controle de riscos ambientais; vii) prevenção 

e controle de riscos relativos à produtos e serviços de interesse para a saúde; viii) vigilância em saúde 

do trabalhador; ix) educação e comunicação em saúde. 

Além disso, pretende-se subsidiar discussões, oriundas do território, no campo dos processos de 

trabalho com a utilização de dispositivos e metodologias que favoreçam a integração entre vigilância, 

prevenção, proteção, promoção e atenção à saúde, tais como construção e avaliação de indicadores, 

análise de situação de saúde, informação, comunicação, protocolos, linhas de cuidado, clínica 

ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos, entre outros.  

 

2. REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

a) Ser brasileiro/a ou estrangeiro/a com visto de permanência no país, graduado/a em 

Enfermagem, Ciências Biológicas, Farmácia/Bioquímica, Medicina Veterinária, ou Saúde 

Coletiva (Bacharelado); 

b) Ter concluído, no ato da matrícula, o seu curso de graduação com colação de grau, e estar 

inscrito/a no Conselho Profissional correspondente, exceto para os profissionais de Saúde 

Coletiva (Bachareis)1; 

c) 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 

                                                      
1 O curso de Saúde Coletiva é reconhecido pelo Conselho nacional de Saúde como uma ocupação da saúde, no entanto 
não conta com Conselho profissional.  
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concentração que já tenha anteriormente concluído (resolução CNRMS nº 1, de 27 de 

dezembro de 2017, art 1º e 2º); 

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e; 

e) 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. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

3.1 O programa terá 02 (dois) anos de duração, contados a partir de 04 de março de 2020, em tempo 

integral, com atividades teóricas (20%) e atividades teórico-práticas de formação em serviço (80%). 

3.2 A formação em serviço feita sob supervisão de preceptores terão suas atividades práticas 

desenvolvidas junto às equipes de gestão de variadas áreas da administração pública do Distrito 

Federal. 

3.3 As atividades teóricas e teórico-práticas são desenvolvidas, principalmente, nas dependências da 

EFG – Escola Fiocruz Brasília, sendo acompanhadas por docentes e pesquisadores. Essas atividades 

são estruturadas de forma a possibilitar a problematização da realidade por meio de orientações 

específicas, seminários, estudos de caso, aulas dialogadas e expositivas e outras formas de ensino.  

 

4. VAGAS 

4.1 Serão oferecidas 20 (Vinte) vagas, DISTRIBUÍDAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL, 

conforme descrito abaixo: 

CATEGORIA PROFISSIONAL 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

AÇÕES 

AFIRMATIVAS 

04 vagas para graduados em Ciências 

Biológicas 
03 vagas 01 vaga 

04 vagas para graduados em Enfermagem 03 vagas 01 vaga 

04 vagas para graduados em Farmácia 

/Bioquímica 
03 vagas 01 vaga 

04 vagas para graduados em Medicina 

Veterinária 
03 vagas 01 vaga 

04 vagas para graduados em Saúde Coletiva 03 vagas 01 vaga 

4.2 De forma a assegurar que a totalidade das vagas seja preenchida, serão selecionados 

candidatos na condição de SUPLENTES (até 02 suplentes por categoria). Os candidatos selecionados 

como suplentes, desde já, têm ciência de que somente serão convocados de acordo com a respectiva 

ordem de classificação e diante de vacância dentre os candidatos titulares, por categoria profissional. 

4.3 Em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do Ministério da 

Educação e Portaria da Presidência Fiocruz nº 6162, de 18 de setembro de 2019, que dispõem sobre a 

indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, das vagas oferecidas em cada categoria profissional, 

01 (uma) será destinada a candidatos, por categria profissional, que se declararem pessoa com 
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deficiência ou que se autodeclararem negros (pretos e pardos) ou indígenas e as demais vagas serão 

de ampla concorrência, conforme disposições abaixo: 

4.3.1 Os(As) candidatos referidos(as) no item 4.3, que optarem pelas vagas destinadas às 

ações afirmativas, deverão preencher o formulário próprio (Anexo II). Consideram-se pessoas 

com deficiência aquelas que se enquadram 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. 

4.3.2 No caso de pessoa com deficiência, o(a) candidato(a)  deverá preencher o formulário 

próprio disponibilizado no Anexo III  e enviá-lo juntamente com a cópia simples do CPF e com 

o Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos 03 (três) meses por 

médico especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10) e juntar à documentação exigida para inscrição. 

4.3.3 O(A) candidato(a) 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 Anexo III e juntar à documentação exigida para inscrição, 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 (às) demais candidatos(as). 

4.3.4 No caso do(a) candidato(a) negro(a) [preto(a) e/ou pardo(a)] ou indígena, este deverá 

preencher o formulário próprio disponibilizado no Anexo II e se autodeclarar preto(a), 

pardo(a) ou indígena, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e juntar à documentação exigida para inscrição. 

4.3.5 O(A) candidato(a) que se autodeclarar indígena deverá anexar à documentação exigida 

para inscrição, cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou 

declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

4.3.6 As informações prestadas 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.  

4.3.7 Os(As) candidatos(as) que se declararem pessoa com deficiência e os(as)  

autodeclarados(as)  negros(as) [pretos(as) e/ou pardos(as)] 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(as) 

demais candidatos(as)  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(As) 

candidatos(as) que não atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão 
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eliminados.  

4.3.8 O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins da classificação e 

preenchimento de vagas ao final da seleção. 

4.3.9 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos(as) aprovados(as) para ocupar 

as vagas reservadas em ações afirmativas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 

ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 

ordem de classificação. 

5. REGIME E DURAÇÃO 

5.1. Período do curso: 04/03/2020 a 04/03/2022; 

5.2. O programa possui carga horária total de 5760 (cinco mil, setecentas e sessenta) horas, com 

atividades de segunda-feira a sábado, em horário integral – 60 (sessenta) horas semanais. 

 

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

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

seguir: 

Data Evento 

04/02/2020 Lançamento da Chamada Pública 

     11/02/2020 a 14/02/2020, 

até às 17h00 

Inscrições online e recebimento de envelopes com a 

documentação,  

17/02/2020, até às 17h00 Divulgação das inscrições deferidas  

18/02/2020, das 08h às 17h 
Prazo para interpor recurso do resultado da homologação das 

inscrições 

19/02/2020, até às 18h 
Resultado dos recursos da homologação das inscrições e 

convocação para as provas escritas 

27/02/2020 Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos 

27/02/2020 
Resultado da Prova Objetiva de conhecimentos gerais e 

específicos 

28/02/2020 Prazo para recebimento do recurso  

02/03/2020 Resultado do recurso  

02/03/2020 Resultado dos candidatos para matrícula 

03/03/2020 Matrícula dos aprovados  

04/03/2020 Início das aulas  
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7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO      11/02/2020 a 14/02/2020, até às 17h00. 

ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO ONLINE E INICIAR ESTE PROCESSO 

SELETIVO, O(A) CANDIDATO(A) DEVERÁ NECESSARIAMENTE CONHECER 

TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTA CHAMADA PÚBLICA E SE CERTIFICAR DE 

EFETIVAMENTE PREENCHER TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA 

MATRÍCULA. 

7.2 A inscrição no processo seletivo dar-se-á em duas fases: a inscrição online no endereço eletrônico: 

(navegador Internet Explorer) www.sigals.fiocruz.br e entrega de envelope lacrado, contendo a 

documentação, na Secretaria da Escola Fiocruz de Governo, conforme a seguir descrito: 

 A 1ª fase da inscrição consiste no preenchimento online do formulário eletrônico de inscrição 

na Plataforma SIGALS, disponível no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br, link 

Inscrição > Modalidade Presencial> Categoria Residência > Fiocruz Brasília - Escola 

Fiocruz de Governo > Classe Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde Turma 

01 - 2020. Finalizada a inscrição online, o formulário deverá ser impresso e assinado e juntado 

aos documentos requeridos no item 8 desta Chamada Pública. 

 A 2ª fase consiste no depósito do envelope lacrado, contendo a documentação exigida no item 

8 desta Chamada Pública na Secretaria Acadêmica da EFG/Gereb/Fiocruz. Fora do envelope 

deverá constar, apenas: “Inscrição para a Chamada Pública n. 04/2020 –“Residência 

Multiprofissional em Vigilância em Saúde Turma 01 - 2020” + “Nome completo do(a) 

candidato(a)” + Número de Inscrição. 

7.3. Local e horário: O envelope com a documentação de inscrição deverá ser entregue na Secretaria 

Acadêmica-SECAD da EFG/Gereb/Fiocruz, localizada na Avenida L3 Norte, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4, Brasília/DF, das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

7.4. Só serão consideradas as solicitações enviadas pelos correios, exclusivamente via postagem 

expressa (ex.: SEDEX), que forem postadas no período de 11 a 14 de fevereiro, devendo também 

o(a) candidato(a) enviar a mesma documentação juntamenta com o comprovante de postagem 

expressa, digitalizada e solicitar a confirmação de recebimento, para o e-mail 

residenciaefg@fiocruz.br, para fins de comprovação da postagem e resguardo do prazo de 

homologação da inscrição. 

7.5. O(A) candidato(a) portador(a)  de necessidades, que precisar 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 ou horário, deverá fazer esta 

solicitação no ato da inscrição, Anexo III, indicando quais os recursos especiais necessários. O(a) 

candidato(a) deverá juntar à documentação de inscrição uma declaração atestando o grau de 

deficiência. A omissão desta solicitação implicará na participação nas mesmas condições dispensadas 

aos demais candidatos(as). 

7.6. A candidata lactante que possua filho de até seis meses de idade poderá solicitar no ato de 

inscrição o atendimento específico, utilizando o formulário do Anexo IV, para que possam realizar 

a amamentação durante a prova acompanhadas por um fiscal. Será assegurado, em caso de solicitação 

do atendimento especial, que um acompanhante adulto da candidata lactante permaneça com a 

criança em uma sala próxima, junto a outro fiscal, sendo o acompanhante o responsável pela guarda 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:residenciaefg@fiocruz.br
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do lactente (criança). Caso haja mais de um acompanhante no mesmo local, eles permanecerão juntos 

na mesma sala.  

7.6.1. A candidata deverá enviar até a data de homologação da inscrição, a certidão de 

nascimento da criança e/ou a declaração do(a) médico(a) que acompanha o pré-natal do menor 

com a data provável do parto, acaso a criança ainda não tenha nascido no momento da 

inscrição. 

7.6.2. É vedado ao acompanhante da LACTANTE o acesso às salas de provas.  

7.6.3 O(A) acompanhante da LACTANTE deverá cumprir as obrigações constantes deste 

Edital, sob pena de eliminação da candidata lactante.  

7.6.4 Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a LACTANTE e o(a)  

acompanhante responsável deverá ser presenciado por um fiscal. 

7.6.5. Não será permitida a entrada do(a)  lactente e de seu acompanhante responsável após o 

fechamento dos portões.  

7.6.6. A LACTANTE não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente. 

7.6.7. Será concedido tempo adicional de prova à LACTANTE de 30 minutos apenas relativo 

aos períodos em que esta realizar a amamentação do lactente. 

7.8. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

8.1 Formulário Eletrônico de inscrição, disponível na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) 

impresso e assinado, conforme orientações de preenchimento dispostas no Anexo I desta 

Chamada Pública. 

8.2 Documento de Identidade 

8.3 Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

8.4 Curriculo atualizado, preferencialmente o cadastrado na Plataforma Lattes; 

8.5 Diploma de graduação (frente e verso num único arquivo). Os(As) candidatos(as) 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(a) aluno(a) 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; 

Observações importantes: 

I. O(A) candidato(a) deverá, OBRIGATORIAMENTE, imprimir a mensagem “Pedido de 

inscrição realizado com sucesso”, a qual contém O NÚMERO DE INSCRIÇÃO, sendo 

de responsabilidade exclusiva do mesmo a obtenção desse documento comprobatório para 

acompanhamento do processo seletivo (não há necessidade de enviá-lo); 

II. A EFG/Fiocruz não se responsabilizará por inscrição via internet não recebida por 

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


7 

 

 

  

CHAMADA PÚBLICA – No 04/2020 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

TURMA  01-2020 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL – ENSINO EM 

SERVIÇO 

 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência dos dados, sendo de responsabilidade do candidato se certificar sobre a 

regulatidade da sua inscrição. 

III. São de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) o preenchimento e a veracidade das 

informações cadastrais no ato do pedido de inscrição, sob as penas da lei; 

IV. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições 

homologadas e não homologadas no site da Fiocruz Brasília. Entende-se por inscrição 

homologada aquela que, após analisada, está em conformidade com os documentos 

exigidos no edital; 

V. Inscrições com documentação incorreta NÃO serão homologadas; 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

9.1 No dia 17/02/2020 será disponibilizada no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br, link 

Inscrição > Modalidade Presencial> Categoria Residência > Fiocruz Brasília - Escola Fiocruz de 

Governo > Classe Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde Turma 01 – 2020, a relação 

com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas e não homologadas. NÃO serão 

fornecidas informações por telefone. Somente os candidatos com inscrições homologadas 

prosseguirão no processo de seleção concurso e realizarão a prova. É responsabilidade do candidato 

a realização de todo o acompanhamento das etapas e divulgação dos resultados. 

9.2 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas o(a)s candidato(a)s que 

apresentarem a documentação completa exigida dentro do prazo previsto no item 7 da presente 

Chamada Pública. Após o término do prazo de inscrição, não será aceita a entrega de nenhum 

documento.  

9.3 Inscrições com documentação incorreta NÃO serão homologadas. 

9.4 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 

10. SELEÇÃO E RESULTADO 

10.1 A seleção será realizada no período de 27/02/2020 a 02/03/2020 e dela constará de prova 

objetiva (com questões de múltipla escolha) no dia 27/02/2020. 

 Data: 27/02/2020 

 Aplicação das provas: das 09h00 às 13h00 

 Local: Bloco Educacional da EFG/Gereb/Fiocruz (Endereço: L3 Norte, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Gleba a, SC 4, Brasília, DF) 

 Fechamento dos portões: 08h45 

 

10.2 A prova objetiva (múltipla escolha) será constituída por 20 (vinte) questões de conhecimentos 

gerais sobre o Sistema Único de Saúde e 20 (vinte) questões especíificas sobre vigilância em saúde, 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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elaboradas com base nas referências bibliográficas constantes no Apêndice 01 deste Edital. As 

questões serão de múltipla escolha, com 05 (cinco) 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. 

10.2.1. A prova objetiva (múltipla escolha) é eliminatória e classificatória, terá nota atribuída 

de 0(zero) a 10(dez). 

10.3.2 O resultado da prova de conhecimentos gerais e específicos será publicado no 

disponível no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br, link Inscrição > Modalidade 

Presencial> Categoria Residência > Fiocruz Brasília - Escola Fiocruz de Governo > Classe 

Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde 01 - 2020, no dia 27/02/2020, disposto 

em ordem decrescente de nota, por número de inscrição e por categoria profissional. Não 

serão fornecidas informações por telefone. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Os recursos contra o resultado provisório da prova objetiva de seleção somente serão conhecidos 

e analisados, pela Comissão de Seleção do Curso, se interpostos nos prazos e horários previstos no 

item 6 desta Chamada Pública e deverão, obrigatoriamente, ser formalizados por meio do Sistema 

Eletrônico de Interposição de Recurso, no link a ser divulgado pela Secretaria Acadêmica, nas datas 

previstas no cronograma. Após esse período, não será aceita a interposição de recurso. 

11.2 Os recursos deverão ser apresentados com a devida motivação, cabendo ao(à) candidato(a) a 

indicação de forma objetiva do item a ser impugnado, bem como apresentar as suas razões.  

11.3 Apenas será permitida vistas da correção da prova quando solicitado formalmente, dentro do 

prazo recursal. 

11.4 Competirá à Comissão de Seleção deliberar sobre os recursos interpostos, bem como sobre todos 

os assuntos referentes à seleção não previstos nesta Chamada Pública. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

a) A prova será realizada pelo próprio candidato, não sendo permitida a participação de qualquer 

outra pessoa, salvo no caso de candidatos com deficiência, no limite específico do 

atendimento, para estes, das condições mínimas necessárias para a realização das provas. 

b) Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos uma hora de 

antecedência; 

c) Será obrigatória a apresentação de um documento de identidade com foto nesta etapa; 

d) Não será permitido ingresso de candidatos na sala de realização da prova após o início da 

mesma; 

e) 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; 

f) O cartão ou folha de resposta da provadeverá ser preenchidos à caneta esferográfica azul ou 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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preta. Não será considerada a prova feita a lápis; 

g) Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da prova. 

 

12. MATRÍCULA 

12.1 O efetivação da matrícula será no dia 03/03/2020. 

12.2 Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula, pessoalmente, na Secretaria Acadêmica, 

Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4, Brasília – DF - Térreo, das 

08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, efetuando a entrega de todos os documentos 

exigidos, listados abaixo: 

a) Fotocópia autenticada e 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 à 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 no Brasil; 

b) Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso na mesma folha); 

c) Comprovante de inscrição no Conselho de sua categoria profissional na Regional do seu 

Estado, exceto para Saúde Coletiva (bacharel); 

d) Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número 

na carteira de identidade; 

e) 01 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 

serão aceitas fotos escaneadas; 

f) Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação; 

g) Original e fotocópia legível do comprovante de residência; 

h) Original e fotocópia legível do PIS (frente e verso na mesma folha); 

i) Original e fotocópia legível do Título de eleitor com comprovação da votação da última 

eleição; 

j) Comprovante de vacinação atualizado, especialmente as vacinas contra Difteria, Tétano e 

Hepatite B; 

k) Conta Salário (Banco do Brasil ou Santander ou Brandesco ou Itaú); 

l) Comprovante militar para homens: Certificado de reservista, ou Certificado de Dispensa de 

Incorporação, ou Certidão de Situação Militar, Certificado de Alistamento Militar. 

m) Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula); 
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n) Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 

OBSERVAÇÃO: as fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 

13. BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 

13.1 A Escola Fiocruz de Governo não oferece bolsas de estudo e não dispõe de hospedagem e 

alimentação; 

13.2 Serão oferecidas bolsas de estudos no valor R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e 

quarenta e três centavos), financiadas pelo Ministério da Saúde (MS), sem qualquer vinculação com 

a Fiocruz Brasília. 

 

14. TITULAÇÃO 

14.1 A Escola Fiocruz de Governo outorgará certificado de conclusão em nível de Pós-Graduação Lato 

Sensu no Programa de Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde aos alunos que cumprirem 

os requisitos do Regulamento da COREMU do Programa de Residência Multiprofissional em Vigilância 

em Saúde, do Regulamento de Ensino da Escola Fiocruz de Governo e da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde- CRMS/MEC/MS. 

 

15. NORMAS GERAIS 

15.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos e 

comunicados referentes a este processo seletivo no site www.sigals.fiocruz.br; no link Inscrição > 

Modalidade Presencial> Categoria Residência > Fiocruz Brasília - Escola Fiocruz de Governo > 

Classe Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde Turma 01 – 2020; e ficar atento aos 

prazos nele estabelecidos, mesmo após a publicação do resultado final, pois poderão haver 

retificações; 

15.2 O(A) candidato(a) será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 

inscrição ou por prestação de declaração falsa; 

15.3 Não serão fornecidas declarações de aprovação nas etapas do concurso; 

15.4 A comissão de seleção será composta pela coordenação do programa, docentes, preceptores e 

profissionais da Fiocruz Brasília; 

15.5 Os(As) residentes serão alocados em cenários de práticas na gestão do Sistema Único de Saúde 

do Distrito Federal, em seus distintos níveis organizacionais e hierarquicos; 

15.6 O(A) residente deverá ter dedicação exclusiva à Residência, não podendo desenvolver outras 

atividades profissionais no período de realização da mesma (lei nº 11.129/2005, artigo 14, parágrafo 

segundo); 

15.7 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; 
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15.8 A Escola Fiocruz de Governo se reserva no direito de alterar  ou corrigir eventuais erros neste edital 

a ser divulgado no SIGALS (www.sigals.fiocruz.br); no link Inscrição > Modalidade Presencial> 

Categoria Residência > Fiocruz Brasília - Escola Fiocruz de Governo > Classe Residência 

Multiprofissional em Vigilância em Saúde Turma 01 – 2020. 

15.9 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; 

15.10 No caso de aprovação em processo seletivo da Escola para cursos de Stricto Sensu ou Lato 

Sensu, alunos com matrícula ativa em cursos de Pós-Graduação, deverão apresentar, no ato da 

matrícula desse novo curso, documento emitido pela Coordenação do mesmo informando data da 

defesa do TCC e da conclusão, compatível com o início do novo curso; 

15.11 Casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção dos Programas de 

Residência Multiprofissional da Fiocruz Brasília; 

15.12 Ao participar deste processo seletivo o(a)  candidato(a)  estará reconhecendo sua aceitação às 

normas estabelecidas para o mesmo. Por isso, antes de encaminhar seus documentos, o candidato 

deverá conhecer todas as regras previstas e certificar-se de que preencherá todos os requisitos 

exigidos. 

CASO TENHA DIFICULDADE NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE 

INSCRIÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM O E-MAIL residenciaefg@fiocruz.br 

 

Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2020. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM Vigilância em Saúde   

TURMA 01 - 2020 

  

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:residenciaefg@fiocruz.br
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ANEXO I - ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

1. O formulário eletrônico para inscrição de candidatos(as) deve ser preenchido online, no navegador Internet 

Explorer, avançando para as telas seguintes por meio das setas na margem inferior das telas ou do menu 

apresentado na margem esquerda das telas. Avançando-se até a tela final, é possível salvar os conteúdos 

inseridos e complementá-los ou alterá-los posteriormente quando reingressar no sistema com o mesmo número 

de CPF (para candidatos(as) brasileiros(as) ou passaporte (para candidatos(as) estrangeiros(as). 

2. Todos os campos em asterisco deverão ser preenchidos. 

3. Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário, o(a) candidato(a) deverá salvar o 

formulário. Neste momento, o(a) candidato(a) receberá um número de inscrição, sendo também encaminhado 

um e-mail para o(a) candidato(a), para que o mesmo possa conferir a sua inscrição. 

4. Para imprimir o formulário preenchido, deve-se clicar no botão Formulário de Inscrição (PDF) na tela final. 

O formulário preenchido deve ser impresso no formato de “documento.pdf”. O(a) candidato(a) deve assiná-lo 

e enviá-lo, juntamente com a documentação exigida, para o endereço da Escola Fiocruz de Governo, descrito 

na Chamada Pública. 

5. Em caso de dúvidas referentes ao Processo Seletivo, entrar em contato com o e-mail secad@fiocruz.br, 

informando o nome completo e o questionamento. 

06. Em caso de problemas referentes ao Formulário Eletrônico do SIGALS, entrar em contato com o e-mail 

vpeic.siga@fiocruz.br ou secad@fiocruz.br, informando o nome completo, CPF e curso ao qual está se 

candidatando, bem como o questionamento.  
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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 Vigilância em Saúde 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. 

 

Brasília/DF, _____________________, 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 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

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 Vigilância em Saúde 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), além de uma cópia simples do 

CPF. 

 

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. 

Brasília/DF, xx, de ___________________ de 2020. 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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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 Chamada de Seleção Pública n° 04/2020. 

 

Á Comissão de Seleção 

Chamada de Seleção Pública n°  04/2020 

 

Eu, ________________________________________ , candidata ao processo seletivo para ingresso 

no curso de __________________________________________________, inscrição nº xxxxx, 

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 

Nome completo do acompanhante do bebê: xxxxx, documento de identificação nº: 

________________________________________, Órgão expedidor ________________________.  

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. 
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ORIENTAÇÕES PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

AMAMENTAÇÃO 

 

A candidata deverá entregar à 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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APÊNDICE 01 

Bibliografia para processo seletivo prova escrita parte múltipla escolha e discursiva 

 

1. Barcellos C, Quitério LAD. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema 

Único de Saúde. Rev Saude Publica. 2006, 40(1): 170-7. 

2. Costa EA. Fundamentos da vigilância sanitária. In: Costa EA (org.). Vigilância Sanitária: 

temas para debate. - Salvador: EDUFBA; 2009. p.11-36. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/6bmrk/pdf/costa-9788523208813.pdf 

3. Costa EA,  Rozenfeld, S. Constituição da vigilância sanitária no Brasil. In: Rozenfeld, S (org). 

Fundamentos da Vigilância Sanitária [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, pp. 

15-40. ISBN 978-85-7541-325-8. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258.pdf. 

4. Gomez CM, Vasconcellos LCF, Machado JMH. Saúde do trabalhador: aspectos históricos, 

avanços e desafios no Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde coletiva. 2018, 23 (6): 1963-

1970. Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232018000601963&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. 

5. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde no Brasil 

2003|2019: da criação da Secretaria de Vigilância em Saúde aos dias atuais. Bol Epidemiol 

[Internet]. 2019 set [data da citação]; 50(n.esp.):1-154. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/ boletins-epidemiologicos 

6. Paim, JS. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2018, 

23 (6): 1723-1728..  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

81232018000601723&script=sci_abstract&tlng=pt 

7. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 8.080, de 19 

de Setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

8. Rohlfs DB, Grigoletto JC, Franco Netto G, Rangel CF. A construção da vigilância em saúde 

ambiental no Brasil. Cad saude colet . 2011, 19(4): 391-8 

9. Teixeira, MG et al . Vigilância em Saúde no SUS - construção, efeitos e perspectivas. Ciênc. 

saúde coletiva, 2018. 23 (6): 1811-1818. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1811.pdf; 

10. Teixeira CF, Paim, JS, Vilasbôas AL. SUS, modelos assistenciais e vigilância da saúde. In: 

Rozenfeld, S., org. Fundamentos da Vigilância Sanitária [online]. Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ, 2000, pp. 49-60. ISBN 978-85-7541-325-8. Disponível em 

http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258-06.pdf; 

11. Vasconcellos LCF, Gomez  CM, Machado JMH. Entre o definido e o por fazer na Vigilância 

em Saúde do Trabalhador, Ciência & Saúde Coletiva. 2014, 19(12): 4617-4626. Disponivel 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

81232014001204617&script=sci_arttext&tlng=pt  

12. Waldman EA, Rosa TEC. Vigilância em saúde pública. Vol. 7. Universidade de São Paulo. 
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