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ESCOLA DE GOVERNO FIOCRUZ - EGF BRASÍLIA 
 
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE 
EDITAL Nº 06 – 2022 

DIVULGAÇÃO DO(S) LOCAL(IS) DE PROVA 
 

A Comissão de Seleção dos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde 
informa abaixo local, data e horário da prova, referente ao processo seletivo. 
 
Data: 13/11/2022 (DOMINGO). 
Horário: 14h30 – Os portões serão fechados às 14h15. 
Local: BSAS - Bloco de Salas de Aula Sul – UNB – Prédio localizado a direita do balão 
abaixo da Fiocruz Brasília. Localizador: https://g.co/kgs/t74wZy  
 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

1. 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;  

2. O local da prova será divulgado oportunamente na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), juntamente com a lista de inscrições homologadas;  

3. Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos 1 hora de 
antecedência;  

4. Será obrigatória a apresentação de um documento de identidade com foto nesta etapa;  

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

6. 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;  

7. Na prova, os 03 (três) últimos candidatos a permanecerem na sala, somente poderão 
sair dela ao mesmo tempo;  

8. O cartão ou folha de resposta das provas devem ser preenchidos à caneta esferográfica 
azul ou preta. Não será considerada a prova feita a lápis;  

9. Não será permitida a consulta a qualquer material durante a prova;  

10. Não será permitido levar o caderno de prova;  

11. É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial;  

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

https://g.co/kgs/t74wZy
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Registre-se, 
Publique-se. 
 
Brasília/DF, 09 de novembro de 2022.  
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 


