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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (EEnf/FURG), 
divulga a abertura das inscrições para a seleção de alunos para o Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, ano 2010/2011. 
 
Objetivos do Programa 

A Residência Multiprofissional em Área Profissional da Saúde é uma modalidade 
de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço. A 
Residência constitui-se em um programa de cooperação interinstitucional entre Educação 
e Saúde para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais recém-graduados 
em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde.  

Busca qualificar profissionais, Enfermeiros, Psicólogos e Educadores Físicos para 
a área da saúde, na modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, a partir da 
inserção destes nos serviço de saúde, criando articulações que possibilitem o exercício 
permanente da educação em serviço e propondo práticas que integrem o ensino, a 
pesquisa, a extensão, seguindo os princípios e as diretrizes do SUS. 
 
Descrição do Programa 

O programa terá 2 (dois) anos de duração, em tempo integral, com atividades 
teóricas e teórico-práticas (20%) e atividades práticas de formação em serviço(80%). 
As atividades práticas, para formação em serviço, serão realizadas sob supervisão de 
preceptores e desenvolvidas junto às equipes de Saúde da Família da Secretaria 
Municipal da Saúde do Rio Grande-RS, nas Unidades Básicas da Estratégia Saúde da 
Família localizadas em comunidades do município do Rio Grande. 
As atividades teóricas são desenvolvidas, principalmente nas dependências da Área 
Acadêmica do Campus da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande. 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-aprendizagem. 
 
Clientela 
Profissionais de nível superior: enfermeiros, educadores físicos e psicólogos. 
 
 
 
 
 



 
Vagas 
 

VAGAS ANO VAGAS OFERECIDAS VAGAS CREDENCIADAS 

ENFERMAGEM R1 02 (duas) 02 (duas) 
EDUCAÇAO FÍSICA R1 

01 (uma) 01 (uma) 
PSICOLOGIA  R1 

01 (uma) 01 (uma) 

 
Regime e Duração 

A Residência será desenvolvida em regime de dedicação exclusiva – em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.129 de 30 de junho de 2005, Artigo 13, de 
responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde. 
O programa possui carga horária total de 5760 horas, perfazendo 60 horas semanais, 
com duração de dois anos. 
 
 
Inscrição 

As inscrições estarão abertas no período de 07/06/2010 a 25/06/2010. Não será 
cobrado taxa de inscrição. Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição 
(ANEXO I) que deverá ser impressa, assinada e encaminhada via protocolo FURG ou via 
postal (SEDEX), juntamente com os documentos listados abaixo:  
 
 - Cópia da cédula de identidade autenticada; 
- Cópia do diploma de graduação autenticado; 
- Cópia do comprovante de inscrição no Conselho das respectivas profissões, 
autenticada. 
 
Observação: 

Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem de 
toda a documentação exigida seja até o último dia de inscrição. Inscrições com 
documentação incompleta ou postada após o término do período previsto não serão 
aceitas.  

O Candidato deverá assinar uma declaração de ciência e concordância de todos os 
itens da presente chamada pública (ANEXO II) 

Casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 
 
Seleção 
 
Será realizada de 08/07/2010 a 20/07/2010 e dela constarão duas etapas: 
 
- 1ª Etapa: Prova objetiva de caráter eliminatório, com duração de quatro horas. Consistirá 
de 50 questões objetivas, sendo 30 questões do núcleo comum a todos os candidatos, 
relacionadas a: Política Nacional da Atenção Básica – Portaria 648 de 28 de marco de 
2006; Lei 8080/90; Lei 8142/90. Quanto ao núcleo específico serão 20 questões de cada 
área, sendo abordados os seguintes conteúdos: 
 
● Enfermagem: 
- Cuidado de Feridas 
- Imunizações 
- Doenças Crônico-degenerativas 
- Educação em Saúde 



- Doenças Emergentes e Reemergentes 
 
● Educação Física: 
--Corporeidade 
- Atividade Física 
- Lazer 
- Educação Física e Saúde 
- Formação Curricular 
 
● Psicologia: 
- Modelo Bio-Psico-Social de Saúde e Doença; 
- Diagnostico e Reabilitação de Problemas Psiquiátricos; 
- Atuação da Psicologia ao longo do Ciclo Vital; 
- Relação Stress-doença e Manejo de Stress. 
- Entrevista Motivacional 
 
Observação: Não será indicada bibliografia de referência para os núcleos específicos. 
 
O local, data e horário serão divulgados na página eletrônica da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PROPESP/FURG) (http:// www.propesp.furg.br) por número de 
inscrição. 
 
Observação: Será necessária a apresentação de um documento de identidade com foto 
nesta etapa; os candidatos deverão apresentar-se ao local com pelo menos uma hora de 
antecedência. 
 
Resultado da 1ª Etapa: Os resultados serão divulgados na página eletrônica da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP/FURG) (http:// www.propesp.furg.br) 
por número de inscrição. 
 
O candidato que obtiver 50% de acertos na 1ª etapa será considerado apto a continuar no 
processo seletivo.  
 
- 2ª Etapa: Análise de currículo, da carta de intenção e entrevista de caráter 
classificatório. A carta de intenção e o currículo deverão ser entregues  em data pré-fixada 
em cronograma a ser divulgado na página eletrônica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPESP/FURG) (http:// www.propesp.furg.br) bem como as datas e 
horários das entrevistas.  
 
• Carta de intenção enfatizando os seguintes pontos: 
- Identificação do candidato: Nome, formação; 
- Possíveis contribuições do Programa de Residência em sua formação profissional e 
suas expectativas; 
- Possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia Saúde da Família e as 
Políticas Públicas de Saúde; 
- Motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se a este 
programa. 
Deve ser escrita em no máximo cinco páginas, com letra Arial 12, espaçamento entre 
linhas 1,5 e em papel A4. 
• Currículo Lattes documentado. 
 



- Na análise do currículo serão considerados os seguintes itens, relacionados às áreas 
afins do programa pretendido: estágios extracurriculares realizados em Unidades Básicas 
de Saúde, projetos de extensão e outras experiências profissionais; trabalhos publicados 
em revistas científicas e em anais de congressos; trabalhos apresentados em congressos, 
jornadas científicas ou similares. 
 
- Na entrevista serão avaliadas as seguintes questões: argüição da carta de intenção, 
capacidade de sustentação da argumentação de temas sobre o Sistema Único de Saúde 
e a Estratégia Saúde da Família; clareza de objetivos e pretensões em relação ao 
programa; disponibilidade de tempo integral e imediata, além de dedicação exclusiva ao 
programa. 
 
Observação: A entrevista será gravada. 
 
- Resultado da 2ª Etapa de Seleção: serão disponibilizadas duas listas na página 
eletrônica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP/FURG) (http:// 
www.propesp.furg.br): Uma contendo os nomes dos 4 candidatos classificados em 
relação nominal e por ordem de classificação e uma lista de espera contendo os nomes 
dos candidatos aprovados e ainda não classificados dentro do número de vagas 
disponível para o programa.  
Em caso de desistência, por ocasião da matrícula, será chamado o próximo candidato; 
Em caso de desistência do candidato ate trinta dias após o inicio das atividades, será 
chamado o próximo candidato. 
 
Observação: Será necessária a apresentação de um documento de identidade com foto 
nesta etapa; Não será permitida revisão de entrevista e nem segunda chamada. 
 
Critérios de classificação: 
 

A pontuação final no Processo Seletivo corresponderá ao somatório dos seguintes 
pesos, obtidos nas duas Etapas do Processo Seletivo, conforme especificado no quadro 
abaixo: 
 
 

 

 

- Em caso de empate na classificação final, serão utilizados, como critérios de desempate, 
nesta ordem: 
a) a maior pontuação na Primeira Etapa; 
b) o menor tempo de formação (prioridade aos jovens recém-formados - Lei Federal nº 
11.129, 30 de junho de 2005); 
c) a menor idade do candidato (prioridade aos jovens recém-formados - Lei Federal nº 
11.129, 30 de junho de 2005); 

Instrumentos de Seleção 
 

Pesos 
 

1ª Etapa 
Prova Escrita Objetiva 

 
5 

2ª Etapa 
- Análise do Currículo Lattes 
 
- Argüição da Carta de Intenção 
 
 
- Entrevista 

 
1 
 

2 
 
 

2 
 



d) sorteio público. 
- A ausência do candidato em qualquer das duas Etapas de Seleção ocasionará a 
eliminação do mesmo. 
- Somente candidatos que não foram eliminados na Primeira Etapa e que foram 
habilitados a participar da Segunda Etapa terão classificação de Resultado Final no 
Processo Seletivo. 
 
Recursos 

O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da 1ª etapa 
do processo seletivo, poderá recorrer através de requerimento dirigido a Comissão de 
Seleção da Residência Multiprofissional em Saúde da Família 2010-2011 e entregue à 
Secretaria de EEnf/FURG no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação do 
resultado da prova escrita. 

O requerimento deverá ser individual e devidamente fundamentado com a 
indicação precisa dos motivos em que o candidato se julgar prejudicado. 
 
Observação: 

A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados ficará disponível 
na Secretaria da EEnf/FURG para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado 
final da seleção. 
 
 
Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula conforme cronograma a 
ser divulgado na página eletrônica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPESP/FURG) (http:// www.propesp.furg.br). Documentos exigidos, listados abaixo: 
- Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 
folha).  
- Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 
naturalidade (frente e verso). 
- Comprovante de inscrição no Conselho de sua categoria profissional. 
- Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso). 
- Duas fotografias 3x4 com data recente. 
- Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação 
ao diploma de graduação. 
- Fotocópia do Certificado de Reservista. 
- Fotocópia do  Título Eleitoral com o comprovante da votação do último pleito. 
 
•••• Início do programa: 02/08/2010 
 
Titulação 
A FURG outorgará certificado de Especialização em Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família aos alunos que cumprirem os requisitos do programa. 
 
Bolsas de Estudo  
O candidato selecionado como Residente fará jus à bolsa de Educação pelo Trabalho em 
valor isonômico à Residência Médica (na data presente, no valor de R$ 1.916,45) como 
determinam os Artigos 15 e 16 da Lei Federal nº 11.129/2005. 
 
 
 
 



Candidatos Estrangeiros 
 
Os Candidatos Estrangeiros devem apresentar: 
 
- formulário eletrônico de inscrição disponível na página eletrônica da Pró-Reitoria de 
Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP/FURG) (http:// www.sarh.furg.br), o 
qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via protocolo FURG ou postal 
(SEDEX), juntamente com os documentos listados abaixo:  
 
 - Cópia da cédula de identidade autenticada; 
- Cópia do diploma de graduação autenticado revalidado por universidade brasileira ou do 
processo de revalidação em andamento em instituição pública e o certificado de 
proficiência em língua portuguesa; 
- Cópia do comprovante de inscrição no Conselho das respectivas profissões, 
autenticada; 
- Passaporte com visto de permanência no Brasil. 
 
Comissão de Seleção 
 
Adriane Netto de Oliveira (EEnf/FURG) 
Ceres Braga Arejano (SMS) 
César Francisco da Costa (EEnf/FURG) 
Luis Ulisses Signorini (ICB/FURG) 
Maria de Lourdes Amaral de Matos (SMS) 
Maria José Martins Chaplin (EEnf/FURG) 
Marilene Zimmer (ICHI/FURG) 
Marta Riegert Borba (EEnf/FURG) 
Meri Rosane dos Santos (IE/FURG) 
Raquel da Silveira (IE/FURG) 
Sabrina Galarraga da Silva (SMS) 
Samantha Diniz Rodrigues (SMS) 
Suzi Mara Teixeira Bromberger (SMS) 
Vera Torres das Neves (ICHI/FURG) 
 

Endereço para envio da documentação/Outras informações: 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Escola de Enfermagem (EEnf/) 
Caixa Postal 474 
CEP: 96.201-900 – Rio Grande - RS 
Tel: (53) 32338843/32330315 
Fax: (53) 32338858 
E-mail: eenf@furg.br  
Horário de atendimento ao público: 8h às 12:00 e 13:30 às 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 

Adriana Dora da Fonseca 
Diretora de Escola de Enfermagem  



ANEXO I 
 
 
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINIST ÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Grande-RS – CEP 
96201-900 
Fone: (53) 3233.0315/3233.8855  Fax: (53) 3233.8843 E-Mail: 
eenf@furg.br 
 

 

FURG 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________ portador(a) do CPF 
N.º ________________________, venho requerer inscrição para participação no 
processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
ofertado pela Escola de Enfermagem (EEnf/FURG)-2010-2011. 
 

 

 
Rio Grande ______ de ______________________ de 2010/2011. 

 
 

 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 

 

Endereço: 

Cep: 

Cidade: 

Telefone Fixo: 

Telefone Celular: 

 

 

 

 



ANEXO II 
 
 
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINIST ÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Grande-RS – CEP 
96201-900 
Fone: (53) 3233.0315/3233.8855  Fax: (53) 3233.8843 E-Mail: 
eenf@furg.br 
 

 

FURG 

 
 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________ portador(a) do CPF 
N.º ________________________, D E C L A R O estar ciente e de acordo com a normas 
e itens da chamada pública de seleção para o Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família ofertado pela Escola de Enfermagem (EEnf/FURG)-2010-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Grande ______ de ______________________ de 2010/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 


