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CHAMADA PÚBLICA 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICADAS À 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA – RESIDTAIF – 2022 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL – FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

 
Oferta: Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos – Regular – Anual  

Coordenação Geral de Educação: Dra. Mariana Conceição de Souza 

Coordenação do Programa ResidTAIF: Dr. Eduardo Gomes R. de Sousa e Drª. Alessandra L. Viçosa 

Publicado em 18 de outubro de 2021. 

 
O Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), por meio da Vice-diretoria de Educação, Pesquisa e Inovação (VDEPI) torna 
públicas, por meio deste instrumento de divulgação, as normas para o processo de seleção 
para as vagas de residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Tecnologias 
Aplicadas à Indústria Farmacêutica (ResidTAIF), ano 2022/2024, na modalidade presencial – 
formação em serviço. O Programa ResidTAIF está em conformidade com as exigências da 
Lei N° 11.129 de 2005 e do Regimento Geral da Pós-Graduação de Farmanguinhos, e foi 
aprovado nos termos do Parecer Nº 1494/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU do Ministério da 
Educação (ME). Este programa é uma parceria com o Instituto Vital Brazil S.A. (IVB), 
Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), e Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro (SES). 
 
A Residência é regida pelas normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e 
em Área de Saúde (CNRMS/MEC), por meio da Comissão de Residência Multiprofissional 
(COREMU) do Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos, pelo Regimento Geral 
da Pós-Graduação de Farmanguinhos, e pelo Regimento Interno do Programa ResidTAIF, 
cujos dispositivos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e cumprir. 
 
OBSERVAÇÃO: Farmanguinhos faz constar que a seleção de candidatos prevista neste 
Edital não garante aos aprovados o ingresso no Programa ResidTAIF, que está 
condicionado à efetiva concessão de bolsas de residência pelo Ministério da Saúde 
(MS). Caso a concessão de bolsas não seja aprovada pelo MS até o dia 18 de fevereiro 
de 2022, o edital será automaticamente cancelado.  
 

1. OBJETIVOS DO CURSO 
 
O Programa ResidTAIF visa capacitar profissionais recém-graduados, com até 2 (dois) anos 
de formação até a data de matrícula (de 22 de fevereiro de 2020 a 22 de fevereiro de 2022), 
nos cursos de bacharel em Farmácia, Ciências Biológicas (exceto modalidade médica) ou 
Medicina Veterinária, para planejarem e executarem, no seu âmbito de atuação, ações na 
Indústria Farmacêutica pertinentes à qualidade de vida da população. Esses profissionais irão 
interagir com as diversas áreas que envolvem a cadeia farmacêutica e seu papel fundamental 
na saúde pública brasileira e global. Além de atuar na promoção da saúde de acordo com os 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o programa pretende, também, desenvolver o 
pensamento crítico e a capacidade inovadora de profissionais da área da saúde com vistas 
ao desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde - CIS, de acordo com o Decreto nº 
9245/2017 que institui a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde. 
 

2. PERFIL DO CANDIDATO 
 

a) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto de permanência no país, graduado(a) com 
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bacharelado em Farmácia, Ciências Biológicas (exceto modalidade médica) ou Medicina 
Veterinária, com até 2 (dois) anos de formação até a data de matrícula. 
 

b) Ter concluído, no ato da matrícula, o seu curso de graduação, com colação de grau, e 
estar inscrito(a) – ou com protocolo de inscrição/registro provisório, no Conselho Profissional 
correspondente. 
 

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 concentração que já tenha anteriormente concluído. 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 CURSO, REGIME E DURAÇÃO 
 
O programa terá 02 (dois) anos de duração, em tempo integral e dedicação exclusiva (DE), 
com carga horária de 5.760 (cinco mil setecentas e sessenta) horas, distribuídas em 
atividades teóricas e práticas, sob a forma de treinamento em serviço, equivalente a 60 
(sessenta) horas/semana. 
 
O treinamento em serviço será feito sob a supervisão e orientação profissional, e desenvolvido 
junto às equipes de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, 
Operações, Produção e Garantia da Qualidade de Farmanguinhos, dos cursos de qualificação 
profissional e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu de Farmanguinhos, e dos parceiros 
de campos de prática (IVB, LFM e SES). As atividades teóricas e práticas serão 
desenvolvidas, principalmente, nas dependências de Farmanguinhos (Complexo Tecnológico 
de Medicamentos – CTM, em Jacarepaguá e no Campus Manguinhos), bem como nos 
campos de prática parceiros (IVB, LFM e SES), orientadas e acompanhadas por docentes, 
tutores e preceptores do programa. Essas atividades serão estruturadas de forma a 
possibilitar a problematização da realidade por meio de orientações específicas, seminários, 
estudos de caso, aulas dialogadas e expositivas além de outras abordagens de ensino, como 
o Campus Virtual da Fiocruz. 
 

4. VAGAS 
 
4.1 São ofertadas 05 (cinco) vagas, distribuídas por categoria profissional, de ampla 
concorrência (AC) e de ações afirmativas (AF), conforme descrito abaixo: 
 

 
4.2 De forma a assegurar que a totalidade das vagas seja preenchida, serão selecionados 
candidatos na condição de suplentes (até duas vezes o número de vagas 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 da vacância dentre 
os candidatos titulares, por categoria profissional. 
 
 

CATEGORIA PROFISSIONAL AC AF 

02 vagas para graduados (bacharel) em Farmácia 01 vaga 01 vaga  

02 vagas para graduados (bacharel) em Ciências Biológicas (exceto 
modalidade médica) 

01 vaga 01 vaga  

01 vaga para graduados (bacharel) em Medicina Veterinária 01 vaga - 
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4.3 Observações sobre as vagas de ações afirmativas (AF): 
 
As vagas destinadas às AF foram reservadas em conformidade com a Portaria Normativa Nº 
13, de 11 de maio de 2016 do ME e com a Portaria nº 491 de 20 de setembro de 2021 da 
Presidência da Fiocruz, que regulamenta as AF para os cursos de Especialização – Lato 
Sensu e das Residências em Área de Saúde. Os candidatos que optarem pelas vagas 
destinadas às AF (pessoas com deficiência, negros – pretos e pardos, ou indígenas) deverão 
preencher o formulário próprio (Anexos I e II). 
 
4.3.1 Para fins de candidaturas às vagas destinadas às AF, consideram-se pessoas com 
deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Decreto Federal nº 
5.296/2004 e suas alterações, e nas Leis nº 12.764/2012 e nº 14.126/2021.  
 
Neste caso, o candidato deverá preencher o formulário próprio disponibilizado no Anexo I 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) para o 
endereço eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, com o ASSUNTO: ANEXO I, no período de 
inscrição, bem como efetuar os demais procedimentos de inscrição descritos no subitem 5.1 
deste edital.  
 
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 o 
atendimento fora do local de realização da prova, deverá fazer essa solicitação, durante o 
período de inscrição, encaminhando juntamente com o formulário (Anexo I), pelo endereço 
eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, pedido com indicação clara sobre quais os recursos 
especiais serão necessários. A omissão dessa solicitação implicará na participação nas 
mesmas condições dispensadas aos demais candidatos. 
 
4.3.2 No caso do candidato se autodeclarar negro (preto ou pardo) ou indígena, deverá 
preencher o formulário próprio disponibilizado no Anexo II e se autodeclarar preto, pardo ou 
indígena, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. Enviar o Anexo II preenchido para o endereço eletrônico 
resid.taif@far.fiocruz.br, com o ASSUNTO: ANEXO II, durante o período de inscrição, bem 
como efetuar os demais procedimentos de inscrição descritos no subitem 5.1 deste edital.  
 
OBSERVAÇÕES: O candidato que se autodeclarar indígena deverá enviar para o endereço 
eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, a cópia do Registro Administrativo de Nascimento de 
Indígena (RANI) ou a declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por 
liderança local, juntamente ao Anexo II, durante o período de inscrição.  
 
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.  
 
Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência e os autodeclarados negros (pretos 
ou pardos) ou indígenas concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas para as AF e 
às vagas destinadas à AC, 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 

mailto:educacao@far.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
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do processo seletivo serão eliminados. O critério de reserva de vagas será aplicado somente 
para fins da classificação e preenchimento de vagas ao final da seleção.  
 
Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para ocupar as vagas 
reservadas às AF, as vagas remanescentes serão revertidas para vagas de AC, e serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação (Lei nº 
12.990, de 9 de junho de 2014).  
 
4.3.3 Quando se tratar de candidatas em período de amamentação, deverá ser informado à 
Secretaria Acadêmica de Farmanguinhos a necessidade de amamentação durante a 
realização das etapas do processo seletivo, pelo endereço eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, 
com o ASSUNTO: AMAMENTAÇÃO, até 72 horas antes da realização de cada etapa de 
seleção. No corpo do texto, deverá constar os dados (nome, identidade e CPF), bem como a 
cópia da identidade do acompanhante, que ficará com a criança em sala reservada. Serão 
disponibilizados os meios necessários para a amamentação da criança.  
 
Os horários para a amamentação serão definidos pela mãe, de acordo com a necessidade da 
criança, obedecendo o tempo de 15 minutos de amamentação a cada 1 hora e 30 minutos de 
prova.  
 
A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. O tempo da amamentação será compensado ao final do tempo normal previsto 
para os demais candidatos, conforme subitem 6.1 deste edital. 
 
OBSERVAÇÃO: Os candidatos que se inscreverem devem ter ciência das atividades a serem 
desenvolvidas nos distintos cenários de prática:  
 
 Atuar nos laboratórios da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico (CDT): 

Laboratório de Tecnologias Farmacêuticas (LTF), Laboratório de Estudos do Estado Sólido 
(LEES) e Laboratório de Desenvolvimento e Validação Analítica (LDVA);  

 Atuar nos laboratórios e nas áreas da Coordenação de Gestão da Qualidade (CGQ): 
Laboratório Físico-Químico e Laboratório Microbiológico, e nas áreas de Garantia da 
Qualidade, Assuntos Regulatórios e Validação de Processos; 

 Atuar no Departamento de Produção, nos Setores de Fabricação, Embalagem e Melhoria 
Contínua; 

 Realizar as atividades propostas nos campos de prática parceiros como o IVB, o LFM, e a 
SES; 

 Participar de reuniões de equipe; 
 Visitar equipamentos intrasetoriais e intersetoriais;  
 Realizar ações intersetoriais;  
 Participar de espaços institucionais como Fóruns e Ciclo de Debates dos parceiros.  
 
5. INSCRIÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
 
De 25/10/2021 a 29/10/2021 (último dia até às 16h).  
 
O procedimento de inscrição requer dois momentos: o preenchimento do formulário eletrônico 
disponível na Plataforma SIGALS conforme subitem 5.1, e a entrega pessoalmente, ou por 
representante formalmente autorizado, de toda a documentação exigida, conforme subitem 
5.2.  
 
5.1 Procedimentos para a inscrição:  
 
Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas na Plataforma 

mailto:educacao@far.fiocruz.br
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SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) Inscrição > Modalidade: Presencial > Categoria: Residência 
> Unidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos > Classe: Residência Multiprofissional em 
Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica 2022.  
 
O candidato deverá preencher, imprimir e assinar o formulário eletrônico de inscrição, 
disponível na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br), e entregá-lo pessoalmente, ou por 
representante formalmente autorizado, com toda a documentação exigida na Secretaria 
Acadêmica de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, de segunda a sexta-feira, de 9h às 
11h e de 13h às 16h, no endereço indicado no item 14 deste edital.  
 
ATENÇÃO: a inscrição na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) com o preenchimento 
do Formulário de Inscrição, deverá ser efetuada impreterivelmente até às 15h (horário de 
Brasília) do dia 29/10/2021. Inscrições com documentação entregues após às 16h do dia 
29/10/2021, não serão aceitas.  
  
5.2 São documentos exigidos na inscrição:  
 
a. Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), impresso e assinado. 
 
b. Comprovante de imunização completa contra a COVID-19, impresso; 
 
c. Carta de Intenção (folha A4 branca, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas de 1,5), escrita em 02 (duas) páginas, no máximo, com a descrição 
dos seguintes pontos:  
 

 Identificação do candidato: nome e formação;  
 Resumo da trajetória de formação, com ênfase nos estágios realizados e trajetória 

profissional (se houver);  
 Possíveis contribuições do curso em sua formação profissional e suas expectativas;  
 Possíveis contribuições de sua categoria profissional às tecnologias que podem ser 

aplicadas na Indústria Farmacêutica;  
 Motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se a este 

Programa.  
 
d. Currículo impresso, atualizado e cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/).  
 
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei.  
 
5.2.1 O candidato, ao entregar a documentação requerida, será responsável pela veracidade 
de todas as informações prestadas, sob as penas da lei.  
 
5.2.2 O simples preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição não significa que a 
inscrição para participar da seleção do curso tenha sido efetivada. A inscrição somente será 
efetivada após o recebimento de toda a documentação exigida. 
 
5.2.3 Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que 
sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado.  
 
5.2.4 O candidato deverá utilizar a lista de checagem de documentos exigidos na inscrição 
(Anexo IV – Controle exclusivo do candidato), para certificar-se de que todos os documentos 
exigidos na inscrição serão enviados. Não haverá conferência de documentação no ato da 
entrega sob hipótese alguma. 
 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://lattes.cnpq.br/
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5.2.5 Inscrições com documentação incorreta não serão homologadas.  
 
5.3 Homologação das inscrições:  
 
a) É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições 
homologadas e não homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após 
analisada, estiver em conformidade com os documentos exigidos no edital, subitem 5.2.  
 
b) No dia 05/11/2021 será disponibilizada na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) a 
listagem final dos candidatos com inscrições homologadas e não homologadas. Não serão 
fornecidas informações por telefone.  
 
c) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o 
candidato deverá contatar a Secretaria Acadêmica de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, 
pelo endereço eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, com o ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO, ou 
comparecer pessoalmente, ou por representante formalmente autorizado, no setor no dia 
08/11/2021 das 9h às 11h e das 13h às 16h.  
 
Somente os candidatos com inscrições homologadas prosseguirão no concurso e 
realizarão a prova.  
 
6. SELEÇÃO E RESULTADO  
 
A seleção será realizada no período de 18/11/2021 a 02/12/2021 e dela constarão 02 (duas) 
etapas, como segue: 
 

 Primeira etapa: prova objetiva.  
 

 Segunda etapa: entrevista e arguição curricular. 
 

6.1 Primeira Etapa: prova objetiva.  
 
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com 30 (trinta) questões de múltipla 
escolha, com valor de 1,0 (um) ponto cada, totalizando 30,0 pontos. A prova objetiva será 
realizada no dia 18/11/2021, das 9h às 12h, horário de Brasília, e o local será informado 
previamente na plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br).  
 
6.1.1 A prova objetiva será constituída por 30 (trinta) questões elaboradas com base nas 
referências bibliográficas constantes do Anexo X deste edital na plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br). As questões de múltipla escolha apresentarão 05 (cinco) alternativas 
e 01 (uma) única resposta correta. As respostas deverão ser assinaladas no cartão de 
respostas do candidato e não serão aceitas rasuras. A sinalização do cartão de respostas 
será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá reposição do cartão de 
respostas em hipótese alguma. 
 
6.1.2 A prova objetiva é eliminatória e classificatória. Apenas serão promovidos à segunda 
etapa os candidatos que obtiverem, no mínimo, 18 (dezoito) acertos na prova, classificados 
em até quatro vezes o número de vagas previstas para a categoria profissional a que 
concorrem, incluindo-se os candidatos empatados na última nota.  
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/esousa/Downloads/www.sigals.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br


 

7 
 

 
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 candidatos e das condições mínimas necessárias para a realização 
das provas.  
b. O local da prova será divulgado oportunamente na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), juntamente com a lista de inscrições homologadas, sendo certo que 
ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro.  
c. Será obrigatória a apresentação de um documento de identidade válido, com foto, nesta 
etapa. 
d. Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos 1 (uma) hora de 
antecedência. Os portões serão fechados 10 (dez) minutos antes do início da prova. 
e. Não será permitido o ingresso de candidatos na sala após o início da prova.  
f. Não será permitida a saída de qualquer candidato nos 10 minutos iniciais da prova. 

g. Não será permitido o uso de chinelo, bermuda ou blusa que deixe a barriga de fora, 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.  

h. Durante a realização da prova, os 03 (três) últimos candidatos a permanecerem na sala, 
somente poderão sair juntos, permanecendo todos na sala e em silêncio, até que o último 
candidato termine a prova. Quando o último candidato terminar a prova, os fiscais de prova 
irão anotar os números de inscrição e colher as assinaturas dos três candidatos em local 
apropriado da Ata da Aplicação da Prova. O envelope contendo os cartões de respostas 
deverá ser lacrado e rubricado na aba de fechamento, na presença de todos os candidatos 
que ainda estiverem na sala.  
i. O cartão de resposta das provas deve ser preenchido à caneta esferográfica azul ou preta. 
Não será considerado o cartão de resposta marcado a lápis.  
j. Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da prova, independentemente do 
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
l. Será eliminado o candidato que não comparecer para a realização da prova no horário 
definido por este edital, e no local informado previamente na plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br). 
m. Na data da prova os candidatos que apresentarem sintomas gripais como febre 

(temperatura acima de 37,8 ºC), tosse seca e cansaço não deverão comparecer ao local de 

prova, pois podem ser um caso suspeito ou confirmado da doença Covid-19 provocada pelo 
Coronavírus Sars CoV-2. Todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova com o 
uso obrigatório de máscara facial descartável ou de pano, que deverão ser substituídas a cada 
3h de uso. Este procedimento é obrigatório! Os candidatos deverão levar uma máscara 
acessória para troca e sua garrafinha de água, pois os bebedouros não estarão disponíveis. 
O distanciamento social respeitará a distância mínima de 1,0 m. Todos os candidatos deverão 
obedecer às regras da comissão de organização do processo seletivo de distanciamento e 
ocuparão os locais de assento demarcados previamente nas salas. O candidato que 
desrespeitar essas regras poderá ser retirado da sala e/ou impedido de realizar a prova. 
Não será permitida a aglomeração nos corredores da instituição. Lembramos que alguns 
alimentos poderão ser consumidos durante a prova como biscoitos, chocolates, barra de 
cereais e doces em geral. 
 
6.1.3 No dia 18/11/2021 o gabarito da prova objetiva (com questões de múltipla escolha) será 
disponibilizado na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br).  
 
6.1.4 O resultado da prova objetiva será publicado na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), no dia 23/11/2021, disposto em ordem decrescente de nota, por 

file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
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número de inscrição e por categoria profissional. Não serão fornecidas informações por 
telefone.  
6.1.5 O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da prova objetiva, 
poderá recorrer através de solicitação de recurso dirigido à Comissão de Seleção do 
Programa ResidTAIF.  
 
6.1.6 Para recorrer, o interessado deverá entregar pessoalmente, ou por representante 
formalmente autorizado, na Secretaria Acadêmica de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, 
o formulário de pedido de recurso (Anexo V) no endereço informado no item 14 deste edital. 
O formulário deverá ser individual e devidamente fundamentado com a indicação precisa dos 
motivos pelos quais o candidato se julga prejudicado. As solicitações de recurso somente 
serão aceitas no dia 24/11/2021, de 9h às 11h e de 13h às 16h.  
 
6.1.7 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela 
Comissão de Seleção do Programa ResidTAIF em relação ao recurso.  
 
6.1.8 O resultado dos recursos referente ao resultado da prova objetiva e a listagem dos 
candidatos classificados para a segunda etapa, serão divulgados na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br) no dia 26/11/2021. Não serão fornecidas informações por telefone.  
 
6.1.9 O desempate entre candidatos com a mesma pontuação se dará pelos seguintes 
critérios nesta ordem:  
 
1º - Maior nota na prova objetiva;  
2º - Menor tempo de formado;  
3º - Idade mais elevada do candidato (dia, mês e ano).  
 
6.2 Segunda Etapa: entrevista e arguição curricular. 
 
A entrevista e arguição curricular será de caráter eliminatório e classificatório, e terá o valor 
de 100,0 (cem) pontos. Ocorrerá nos dias 01 e 02/12/2021. Os candidatos que tirarem nota 
menor do que 60,0 (sessenta) serão eliminados. Serão avaliados os seguintes itens:  
 

 Capacidade de sustentação e argumentação sobre temas inerentes à Indústria 
Farmacêutica;  

 Clareza de objetivos e pretensões em relação ao curso e;  
 Disponibilidade de tempo integral e imediata, com dedicação exclusiva à Residência.  

 
6.2.1 O agendamento (data, local e horário) da entrevista e arguição curricular dos candidatos 
será divulgado na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br), no dia 30/11/2021. Não serão 
fornecidas informações por telefone. 
 
6.2.2 Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da entrevista e arguição 
curricular.   
 
6.2.3 Não serão admitidos recursos ao resultado da segunda etapa.  
 
6.3 A pontuação final do candidato no processo seletivo será calculada pela média aritmética 
simples das notas por ele obtidas na primeira etapa (prova objetiva – P1) e na segunda etapa 
(entrevista e arguição curricular – P2), como segue: 
 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
(𝑃1 + 𝑃2)

2
 

 

file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
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6.3.1 O resultado final da seleção será divulgado no dia 08/12/2021 na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), por meio de uma listagem, contendo os candidatos classificados por 
categoria profissional e os suplentes por categoria profissional, em ordem decrescente de 
pontuação final, por número de inscrição. Não serão fornecidas informações por telefone.  
 
6.3.2 O desempate entre candidatos com a mesma pontuação final se dará pelos seguintes 
critérios nessa ordem:  
 
1º - Maior pontuação final após a 2ª etapa do processo seletivo;  
2º - Menor tempo de formado;  
3º - Idade mais elevada do candidato (dia, mês e ano).  
 
7. CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
7.1 O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação, de acordo com o número 
de vagas disponíveis para cada categoria. Será divulgada somente a relação dos candidatos 
aprovados e candidatos suplentes que conformarão a lista de espera.  
 
7.2 O preenchimento das vagas por candidatos das AF será realizado para os candidatos 
aprovados segundo sua classificação final, considerando-se três aspectos: 1) se o candidato 
que se declarou negro, indígena ou pessoa com deficiência for aprovado dentro do número 
de vagas oferecidas para a AC não será classificado pelo número de vagas destinadas aos 
cotistas; 2) em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo cotista posteriormente classificado; 3) se as vagas reservadas para os 
candidatos cotistas (negros – pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência) não 
forem preenchidas, serão revertidas para a AC.  
 
O preenchimento total das vagas ofertadas poderá não ocorrer, nem da ampla 
concorrência nem das ações afirmativas.  
 
OBSERVAÇÃO: a documentação entregue pelos candidatos não selecionados poderá ser 
retirada pelos candidatos ou por representante formalmente autorizado, na Secretaria 
Acadêmica de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, no endereço informado no item 14 
deste edital, no prazo de até 03 (três) meses após a publicação do resultado final da seleção 
objeto deste instrumento de divulgação, mediante prévio agendamento pelo endereço 
eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br, com o ASSUNTO: RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO. 
Após este período os documentos serão fragmentados.  
 
8. MATRÍCULA  
 
Será realizada nos dias 21 e 22/02/2022.  
 
Os candidatos selecionados deverão entregar pessoalmente ou por representante 
formalmente autorizado, na Secretaria Acadêmica de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, 
nos dias 21 e 22/02/2022, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h, no 
endereço informado no item 14 deste edital, toda a documentação exigida no subitem 8.1. O 
candidato selecionado que deixar de efetuar sua matrícula até as 16h do dia 22/02/2022 será 
considerado desistente.  
 
Caso surjam vagas de cancelamento de matrícula, desistência ou matrícula não efetivada por 
pendência de documentação, a Secretaria Acadêmica de Farmanguinhos entrará em contato 
por e-mail (ou por outro meio conveniente) com os candidatos aprovados como SUPLENTES, 
por ordem de classificação, no dia 23/02/2022. A matrícula destes candidatos suplentes 
deverá ser realizada, impreterivelmente, no dia 24/02/2022 (das 9h às 11h e das 13h às 

file:///F:/ResidTAIF/Processo%20Seletivo%202022/www.sigals.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
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16h), pessoalmente ou por representante formalmente autorizado, com a entrega da 
documentação na Secretaria de Educação de Farmanguinhos – Campus Manguinhos, no 
endereço informado no item 14 deste edital.  
 
8.1 Documentos exigidos na matrícula:  
 
a. Fotocópia legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha).  
 

a.1 Os candidatos que ainda não possuírem 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 pela Instituição de Ensino. 
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.  

a.2 Em caso de graduação realizada no exterior, o candidato deverá apresentar 
Fotocópia legível (frente e verso na mesma folha) do Diploma de Graduação realizada no 
exterior, devidamente revalidado por universidade pública brasileira, de acordo com o art. 48, 
§2º, da Lei 9.394/1996 e da Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de Educação - Câmara 
de Ensino Superior do Ministério da Educação (ME).  
 
b. 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 pois nela 
não consta o campo naturalidade. Não será aceito nenhum documento de identidade que 
tenha prazo de validade vencido. Todos os dados da fotocópia da carteira de identidade, 
inclusive os do órgão emissor, necessitam estar legíveis. Não serão aceitas fotocópias da 
carteira de identidade cujos dados estejam ILEGÍVEIS.  
 

b.1 Se o candidato for estrangeiro deverá apresentar as cópias reprográficas do 
passaporte válido com visto de entrada e permanência para fins de estudos no Brasil ou do 
registro nacional de estrangeiro (RNE), e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). 
 
c. Comprovante/protocolo de inscrição, ou registro provisório no Conselho de sua categoria 
profissional na Regional do seu Estado.  
 
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. Formulário de Cadastro de Aluno (ANEXO III) 
 
h. Termo de Compromisso Acadêmico (ANEXO VI); 
 
i. Termo de Compromisso Institucional (ANEXO VII);  
 
j. Termo de Autorização (ANEXO VIII). 
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OBSERVAÇÕES:  
 

 As cópias não precisam ser autenticadas. É obrigatório levar original e cópia. 
 A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita porque nela não consta o 

campo naturalidade;  
 Não será aceito nenhum documento de identidade que tenha prazo de validade 

vencido; 
 Todos os dados da fotocópia da carteira de identidade, inclusive os do órgão emissor 

necessitam estar legíveis;  
 Não serão aceitas fotocópias da carteira de identidade cujos dados estejam ilegíveis.  
 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;  

 As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.  
 
9. BOLSAS DE ESTUDO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM  
 
9.1 Farmanguinhos não oferece bolsas de estudos, alimentação, transporte, e não 
dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países;  
 
9.2 Serão oferecidas bolsas de estudos (somente se concedidas pelo MS) conforme 
Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021, que fixa o valor bruto em R$ 4.106,09 
(quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) a partir de 1º de janeiro de 2022. Esse valor 
está sujeito a descontos, retenções tributárias e previdenciárias nos termos da Lei.  
 
9.3 Farmanguinhos não será responsável pelo pagamento das bolsas de estudo, que 
está condicionado à efetiva concessão de bolsas de residência pelo MS até 18 de 
fevereiro de 2022. 
 
10 LOCAL DO CURSO  
 
10.1 O programa será realizado, principalmente, nas dependências do Complexo Tecnológico 
de Medicamentos – CTM, em Jacarepaguá e Campus Manguinhos, e nos campos de prática 
externos (IVB, LFM e SES). A sala de aula será informada no ato da matrícula. 
 
11 TITULAÇÃO  
 
11.1 Farmanguinhos outorgará certificado de conclusão em nível de pós-graduação lato sensu 
(Especialização) do Programa ResidTAIF aos alunos que cumprirem os requisitos da 
Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS/MEC/MS, do 
Regimento Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Fiocruz, do Regulamento Geral de Pós-
Graduação de Farmanguinhos e do Regimento Geral do Programa ResidTAIF;  
 
11.2 O 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 COMPROMISSO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL  
 
12.1 Ao participar deste processo seletivo o candidato reconhece sua aceitação às normas 
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por ele estabelecidas. 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. 
 
 
  
13 DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos e 
comunicados referentes a este processo seletivo na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), e ficar atento aos prazos nele estabelecidos, mesmo após a 
publicação do resultado final, pois poderá haver retificações. 
 
13.2 O cronograma, desde o lançamento do edital até o início do curso, está disponível no 
Anexo IX.  
 
13.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha 
de inscrição ou por prestação de declaração falsa.  
 
13.4 Não serão fornecidas declarações de aprovação nas etapas do processo seletivo do 
curso.  
 
13.5 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 toda a documentação exigida no ato da matrícula.  
 
13.6 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; 
excepcionalmente nos casos de alunos em fase de conclusão de curso de especialização, 
admite-se a dupla matrícula, pelo prazo máximo de 90 dias (Regimento Geral da Pós-
Graduação Lato Sensu da Fiocruz). 
 
13.7 No caso de aprovação em processo seletivo de Farmanguinhos para cursos 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 curso 
informando data da defesa do TCC e da conclusão do curso, compatível com o início do novo 
curso ou pelo prazo máximo de 90 dias.  
 
13.8 O residente deverá ter dedicação exclusiva (DE) à Residência, não podendo desenvolver 
outras atividades profissionais no período de realização do curso (Lei Nº 11.129/2005, artigo 
13, parágrafo segundo);  
 
13.9 A comissão de seleção será composta, eventualmente, pela coordenação do Programa 
ResidTAIF, coordenação da COREMU de Farmanguinhos e por docentes e tutores do 
programa; 
 
13.10 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-se a nota final de classificação.  
 
13.11 Após a liberação da lista final por categoria, inclusive com a lista de suplência, não será 
possível incluir outros candidatos na lista;  
 
13.12 Farmanguinhos/Fiocruz se reserva o direito de corrigir eventuais erros neste edital e em 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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qualquer publicação relativa a este processo seletivo;  
 
13.13 Casos omissos nesse edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa 
ResidTAIF de Farmanguinhos/Fiocruz;  
 
13.14 Caso tenha dificuldade no preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, entre 
em contato com o endereço eletrônico resid.taif@far.fiocruz.br. 
13.15 Farmanguinhos reitera que a seleção de candidatos prevista neste Edital não 
garante aos aprovados o ingresso no Programa ResidTAIF, que está condicionado à 
efetiva concessão de bolsas de residência pelo MS. Caso a concessão de bolsas não 
seja aprovada pelo MS até o dia 18 de fevereiro de 2022, o edital será automaticamente 
cancelado. 
 
14 ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
a) Entrega de documentos para a inscrição  
 
Fundação Oswaldo Cruz  
Farmanguinhos/FIOCRUZ  
Secretaria de Educação de Farmanguinhos – Campus Manguinhos 
Programa de Residência Multiprofissional em Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica 
de Farmanguinhos/FIOCRUZ - 2020  
Rua Sizenando Nabuco, 100, Portaria principal de Farmanguinhos/FIOCRUZ – Campus 
Manguinhos.  
CEP 21041-250 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ  
e-mail: resid.taif@far.fiocruz.br  - Homepage: http://www.far.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, de 9h às 11h e de 13h às 16h.  
 
b) Entrega de documentos para a matrícula  
 
Fundação Oswaldo Cruz  
Farmanguinhos/FIOCRUZ  
Secretaria de Educação de Farmanguinhos – Campus Manguinhos 
Programa de Residência Multiprofissional em Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica 
de Farmanguinhos/FIOCRUZ - 2020  
Rua Sizenando Nabuco, 100, Portaria principal de Farmanguinhos/FIOCRUZ – Campus 
Manguinhos.  
CEP 21041-250 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ  
e-mail: resid.taif@far.fiocruz.br  - Homepage: http://www.far.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, de 9h às 11h e de 13h às 16h.  
 
LISTA DE ANEXOS  
 
I. Formulário - Pessoas com Deficiência  
II. Formulário - Autodeclaração  
III. Formulário – Cadastro de Candidato 
IV. Lista de Checagem de Documentos de Inscrição (controle exclusivo do candidato)  
V. Formulário - Pedido de Recurso  
VI. Formulário - Termo de Compromisso Acadêmico 
VII. Termo de Compromisso Institucional 
VIII. Formulário - Termo de Autorização 
IX. Cronograma 
X. Bibliografia para a Prova Objetiva 
  

mailto:educacao@far.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
mailto:educacao@far.fiocruz.br
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

 

1 – Nome do requerente: ________________________________________________  

2 – Data de nascimento: ___/___/_____  

3 – Identidade: _______________________________________________________  

4 – Órgão Expedidor: __________________________________________________  

5 – CPF: ____________________________________________________________  

 
DECLARO que desejo me inscrever para concorrer à vaga destinada às ações afirmativas - 
Pessoas com Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no 
Programa de Residência Multiprofissional em Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica 
(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 previstas 
na legislação em vigor.  
 
Anexo a esta declaração o Laudo Médico assinado, 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 
às ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  
 
 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de _______  
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO – AUTODECLARAÇÃO 
 

 

1 – Nome do requerente: ________________________________________________  

2 – Data de nascimento: ___/___/_____  

3 – Identidade: _______________________________________________________  

4 – Órgão Expedidor: __________________________________________________  

5 – 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 
Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica (2020). 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 
previstas na legislação em vigor.  
 
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas 
às ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  
 
 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de _______  
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 
No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação:  
 

 Cópia do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou; 
 Declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO – CADASTRO DE CANDIDATO  
 

Favor preencher com letra de forma.  
Todos os campos com asterisco (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO). 

 
Nome do candidato:*  

Sexo:*  

CPF:*  

Nome do pai:*  

Nome da mãe:*  

Data de nascimento:*  

Estado civil:*  

Nacionalidade:*  

Cor/Origem Étnica:*  

UF Naturalidade:*  

Naturalidade:*  

Grupo Sanguíneo:*  

PIS/PASEP (somente números):*  

Título de eleitor (somente números):*  

RG (somente números):*  

Órgão Expedidor:*  

UF do RG:*  

Data de emissão:*  

e-mail:*  

Telefone de contato (com DDD):*  

Telefone celular (com DDD):*  

Escolaridade:*  

Data do Primeiro Emprego:*  

CEP:*  

Logradouro (Rua, Avenida, etc.)*  

Nº:*  

Complemento:*  

Bairro:*  

UF:*  

Município:*  

Profissão:*  

UF Registro no Conselho:  

Conselho:  

Nº de Registro no Conselho (somente números):  

Banco:*  
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Agência:*  

Nº da conta (somente conta salário):*  

Dependentes econômicos (somente números):  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 
(Controle exclusivo do candidato) 

 
 Formulário Eletrônico de Inscrição na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br), 

impresso e assinado;  
 Comprovante de vacinação COVID-19, impresso; 
 Carta de Intenção, que deve ser escrita em, no máximo, 02 (duas) páginas (folha A4 

branca, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas 
1,5), com a descrição dos seguintes pontos:  

• Identificação do candidato: nome e formação;  
• Resumo da trajetória de formação, com ênfase nos estágios realizados e 

trajetória profissional (se houver);  
• Possíveis contribuições do curso em sua formação profissional e suas 

expectativas;  
• Possíveis contribuições de sua categoria profissional às tecnologias que 

podem ser aplicadas na Indústria Farmacêutica;  
• Motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se a 

este Programa;  
 Currículo impresso, atualizado e cadastrado na Plataforma Lattes 

(http://lattes.cnpq.br/);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/
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ANEXO V 
 

FORMULÁRIO – PEDIDO DE RECURSO 
 
Pedido de Recurso à Comissão de Seleção do Programa de Residência Multiprofissional em 

Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica – Farmanguinhos/FIOCRUZ – 2022.  

Nome do candidato: _________________________________________________________  

Nº da Inscrição do candidato: __________________________________  

e-mail: ____________________________________________________ 

 
O CANDIDATO VEM REQUERER:  
 
Revisão de questão - Identifique o nº da(s) questão(ões): ____________________________  
 
Justificativa do pedido de recurso: 
  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
Rio de Janeiro, ___, de _____________ de 20___. 
 

 
______________________________________________ 

Assinatura do requerente 
 
Resposta ao pedido de recurso: (   ) Deferido (   ) Indeferido  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________ 
Comissão de Seleção do Programa ResidTAIF 

Farmanguinhos/FIOCRUZ 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO – TERMO DE COMPROMISSO ACADÊMICO 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, ____________________________________ natural 

de ______________________________________, residente e domiciliado(a) na 

__________________________________________________________, Nº____, 

Complemento: _____________, Identidade Nº ______________________________ CPF Nº 

_______________________________, selecionado no Processo Seletivo Público – Edital de 

25 de outubro de 2021 - Programa de Residência Multiprofissional em Tecnologias Aplicadas 

à Indústria Farmacêutica, da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) em Área 

Profissional da Saúde, do Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ, 

tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de profissional-residente e, nesse sentido, 

COMPROMETO-ME, a respeitar as seguintes cláusulas: 

 

I. Dedicar-me exclusiva às atividades do Programa de Residência Multiprofissional em 

Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica, cumprindo a carga-horária de 60 

horas semanais; 

II. Comprovar desempenho acadêmico e profissional satisfatório, consoante as normas 

definidas pelos proponentes Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Instituto 

de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ junto aos cenários de 

práticas indicados pelo Programa; 

III. Não possuir vínculo empregatício e quando o possuir, estar liberado das atividades 

profissionais sem percepção de vencimentos; 

IV. Não se encontrar com vínculo acadêmico ativo em Programa de Pós-Graduação Lato 

Sensu, Stricto Sensu ou Graduação; 

V. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

agências de fomento público nacional ou proveniente de programas de residência 

médica ou em área profissional da saúde (uni ou multiprofissionais); 

VI. Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 

VII. Ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pelo Instituto de 

Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ. 

 

A inobservância dos requisitos citados e/ou se praticada qualquer fraude pelo bolsista, 

implicarão cancelamento imediato da bolsa, com restituição integral e imediata dos recursos, 

de acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a impossibilidade 

de receber benefícios por parte do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Instituto de 
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Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ, pelo período de cinco anos, contados 

do conhecimento do fato. 

 

Assinatura: ___________________________________ 

 

Local e data: __________________, ___/___/________ 

 
  
 
 
 
 

ANEXO VII  
 

TERMO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL 
 
Considerando que a FIOCRUZ é uma instituição pública diretamente vinculada ao Ministério 
da Saúde, cuja missão é a geração, absorção e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos em saúde; Considerando que a FIOCRUZ, visando contribuir com a política 
nacional de saúde pública, possui como política institucional a busca da proteção legal dos 
resultados oriundos das suas atividades de pesquisas e desenvolvimento tecnológico; 
Considerando que a novidade é um dos requisitos necessários à proteção dos resultados de 
pesquisas pelos institutos de propriedade industrial, e, por consequência, a sua manutenção 
em sigilo até a adoção dos procedimentos legais pertinentes é indispensável para a obtenção 
da proteção almejada; Considerando o disciplinado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em 
especial, pela Constituição da República, pela Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), 
Lei 9.609/98 (Lei de Programa de Computador), Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), 
Decreto 2.553/98 (que regulamenta sobre a premiação aos inventores de instituições 
públicas) e Lei 10.973/04 (Lei de regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 
2005), pela Medida Provisória 2.186/2001 e demais atos normativos emanados do Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, bem como o disposto na 
Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e a política de acesso livre da Fiocruz; 
Considerando, ainda, a necessidade do respeito à privacidade e às informações de caráter 
pessoal. 
 
Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, o signatário abaixo qualificado: 
 
Cláusula 1ª – Compromete-se a agir com cuidado e diligência com relação a toda e qualquer 
informação que tenha acesso no desempenho das suas atividades na FIOCRUZ e obriga-se 
a manter em sigilo: 
I – Informações pessoais de funcionários, alunos e sujeitos de pesquisa, às quais tenha 
acesso, observando os ditames constitucionais e infraconstitucionais de proteção à 
privacidade, intimidade, imagem e honra e, especificamente quanto aos sujeitos de pesquisa, 
atendendo, ainda, ao disposto na Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde; 
(Observar especialmente o §1º deste Termo de Compromisso) 
II – Toda e qualquer informação relacionada a projetos de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e/ou transferência de tecnologia, que envolva criação, nos termos do artigo 2º da 
Lei nº 10.973/2004, abrangendo invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa 
de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente 
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o 
surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou 
mais criadores; (Observar especialmente o § 2º deste Termo de Compromisso) 
III – Toda informação que envolva segredo industrial, nos termos da Lei nº 10.603/2002; 
(Observar especialmente o §2º deste Termo de Compromisso) 
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IV – Todas as informações e conteúdo que envolvam resultados de pesquisa até a publicação 
em periódico e/ou livro e/ou defesa de dissertação ou tese ou qualquer outro prazo ou evento 
que ponha termo à pesquisa; (Observar especialmente o §3º deste Termo de Compromisso) 
V – Toda informação classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada pela FIOCRUZ, 
durante o prazo definido, observando o disposto nos parágrafos e caput do artigo 24 da Lei 
nº 12.527/2011.  
§ 1º. Quanto às informações pessoais, previstas no inciso I, apenas as pessoas a quem se 
referirem poderão autorizar, mediante consentimento expresso, sua divulgação ou acesso a 
terceiros; 
§ 2º. Nos casos previstos no inciso II e III, o sigilo imposto veda quaisquer formas de 
divulgação destas informações, sejam através de artigos técnicos, relatórios, publicações, 
comunicações verbais, entre outras, salvo se houver prévia autorização por escrito da 
FIOCRUZ, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei nº 10.973/2004, que dispõe: “É 
vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador   de 
serviços de Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) divulgar, noticiar ou 
publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente  
ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização 
da ICTs”. 
§ 3º. Quanto às informações de pesquisa, previstas no inciso IV, é imprescindível a 
autorização prévia do orientador e/ou dos demais autores e colaboradores, para a divulgação 
a terceiros; 
§ 4º. A vigência da obrigação de sigilo perdurará até que a informação seja licitamente tornada 
de conhecimento público ou a FIOCRUZ autorize por escrito a sua divulgação, devendo ser 
observado os procedimentos institucionais estabelecidos para tanto; 
§ 5º. A obrigação de sigilo assumida, por meio deste termo, não compreende informações que 
já sejam de conhecimento público ou se tornem publicamente disponíveis por outra maneira 
que não uma revelação não autorizada. 
 
Cláusula 2ª – Obriga-se a não usar as informações a que tenha acesso de forma distinta dos 
propósitos das atividades a serem desempenhadas junto à FIOCRUZ. 
 
Cláusula 3ª – Obriga-se a não enviar amostras de material biológico e/ou genético obtidas em 
função das atividades desempenhadas junto à FIOCRUZ, a terceiros, sem a prévia 
autorização por escrito da FIOCRUZ, devendo ser observado os procedimentos institucionais 
estabelecidos para tanto. 
 
Cláusula 4ª – Reconhece que, respeitado o direito de nomeação à autoria (autor/inventor), os 
direitos de propriedade intelectual sobre os resultados porventura advindos da execução das 
atividades pelo signatário desempenhadas perante à FIOCRUZ pertencerão exclusivamente 
à FIOCRUZ, ressalvados os direitos de terceiros amparados por acordos celebrados com a 
FIOCRUZ, ficando esta desde já autorizada a requerer a proteção pelos institutos de 
propriedade intelectual que julgar pertinente. Para tanto, se compromete em assinar todos os 
documentos que forem necessários para regularizar a titularidade da FIOCRUZ perante os 
institutos de propriedade intelectual, no Brasil e exterior. 
 
Cláusula 5ª – Reconhece que a inobservância das disposições aqui contidas sujeitar-lhe-á à 
aplicação das sanções legais pertinentes, de ordem civil, administrativa e penal, além de 
ensejar responsabilidade por eventuais perdas e danos. 

 
Local e data: ________________, ___/____/______. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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Nome do aluno: ____________________________________________________________ 

Identidade: ________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________________________________ 

Profissão: _________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________________ 

Vínculo com a FIOCRUZ: _____________________________________________________ 

Atividades desenvolvidas junto a FIOCRUZ: ______________________________________ 

Unidade: __________________________________________________________________ 

Departamento/Centro: _______________________________________________________ 

Laboratório/Núcleo/Setor/Serviço: ______________________________________________ 

Coordenador do curso: _______________________________________________________ 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
Eu, ______________________________________________________________________, 

identidade ________________, CPF ____________________ autorizo, para a utilização de 

meus dados pessoais e acadêmicos (nome, e-mail, idade, sexo, curso, turma, data de 

ingresso e término, país de origem, vínculo profissional (instituição), profissão (formação) e 

título da dissertação/teses), para fins de relatórios de gestão institucional e estudos avaliativos 

de cursos e egressos. 

 

Concordo com as seguintes condições: 

 

 Os dados serão tratados como confidenciais e a divulgação será realizada de forma 

agregada, em relatórios de gestão e publicações do ensino, impossibilitando a 

identificação dos sujeitos a partir de informações específicas. 

 Nenhum dado pessoal dos alunos, docentes ou coordenadores serão divulgados. 

 Todos os dados são de responsabilidade e uso do Instituto de Tecnologia em 

Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ. 

 Qualquer pesquisa que tenha necessidade de uso destes dados deverá 

obrigatoriamente solicitar autorização da instituição e manter os compromissos 

estabelecidos neste termo. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 20___. 

 

 

________________________________________________ 
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Assinatura do aluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

Inscrição e Entrega da Documentação 
25 a 29/10/2021 (Horário: 9 às 

16h) 

Divulgação das Inscrições Homologadas e Não 

Homologadas 
05/11/2021 

1ª Etapa da Seleção: Prova Objetiva (9h às 12h) 18/11/2021 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 18/11/2021 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 23/11/2021 

Prazo para Recursos da Prova Objetiva 24/11/2021 

Divulgação do Resultado do Recurso da Prova Objetiva 26/11/2021 

Divulgação dos Agendamentos das Entrevistas 30/11/2021 

2ª Etapa de Seleção: Entrevista e Arguição Curricular 

(09h às 16h) 
01 e 02/12/2021 

Divulgação do Resultado Final da Seleção 08/12/2021 

Período de Matrícula dos Aprovados 
21 e 22/02/2022 (Horário: 9 às 
16h) 

Convocação dos Candidatos Suplentes (caso seja 

necessário)  
23/02/2022 

Matrícula dos Candidatos Suplentes  24/02/2022 

Início do Programa ResidTAIF  07/03/2021  
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ANEXO X  

 
BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA OBJETIVA 

 
 
1. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde: v.1. 

Organização de Etelcia Moraes Molinaro, Luzia Fátima Gonçalves Caputo e Maria Regina 
Reis Amendoeira. - Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009.  

 
2. ANVISA – Resolução RDC Nº 53, de 4 de dezembro de 2015 – Parâmetros para a 

notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos com 
substâncias ativas sintéticas e semissintéticas, classificados como novos, genéricos e 
similares. 

 
3. ANVISA - Resolução RDC N° 73, de 7 de abril de 2016 - Mudanças pós-registro, 

cancelamento de registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e 
semissintéticos. 

 
4. ANVISA – Resolução RDC Nº 166, de 24 de julho de 2017 – Validação de métodos 

analíticos. 
 
5. ANVISA – Instrução Normativa IN Nº 47, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação complementares às atividades de qualificação e validação. 
 
6. ANVISA – Resolução RDC Nº 301, de 21 de agosto de 2019 - Boas Práticas de Fabricação 

de Medicamentos 
 
7. International conference on harmonization (ICH) of technical requirements for registration 

of pharmaceuticals for human use - Guideline Pharmaceutical Development Q8 (R2). 
 
8. Prado, L. D.; Rocha, H. V. A. Estado Sólido na Indústria Farmacêutica: Uma Breve Revisão. 

Rev. Virtual Quim, 7 (6), 2080-2112, 2015. 
 
9. Görög, S. Identification in drug quality control and drug research. Trends in Analytical 

Chemistry, 69, 114–122, 2015. 

 
 
 
 
 
 

https://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/4355-resolucao-rdc-301-2019-anvisa-boas-praticas-de-fabricacao-de-medicamentos.html
https://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/4355-resolucao-rdc-301-2019-anvisa-boas-praticas-de-fabricacao-de-medicamentos.html
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