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CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
Pró-Reitoria de Graduação
EDITAL Nº 03/2017
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA
COM ÊNFASE EM INFECTOLOGIA E NEUROLOGIA EM NÍVEL DE
ESPECIALIZAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
A Pró-Reitora de Graduação do Centro Universitário Franciscano e a Comissão
de Residência Multiprofissional (COREMU), no uso de suas atribuições legais, tornam
público o edital para o Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência
Multiprofissional em Atenção Clínica Especializada com Ênfase em Infectologia e
Neurologia em nível de Especialização, para o ano de 2017.
1 PROGRAMA E NÚMERO DE VAGAS POR CURSO DE FORMAÇÃO
Programa

Curso de formação

Residência Multiprofissional em
Atenção Clínica Especializada com
Ênfase em Infectologia e
Neurologia

Biomedicina
Enfermagem
Fisioterapia
Psicologia

Número de
vaga(s)
02 (duas)
02 (duas)
02 (duas)
02 (duas)

2 INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
Início: 06/03/2017
Duração: 24 meses
Carga horária: A carga horária total do curso será de 5.760 horas, distribuídas
em 60 horas semanais (teórico-práticas), com aulas presenciais em finais de semana
conforme o cronograma da residência aprovada.
Modalidade: Tempo integral com dedicação exclusiva, completando 60h
semanais nos turnos manhã, tarde e noite, incluindo sábados, domingos e feriados,
em regime de plantão.
Bolsa de estudo para os residentes: Os candidatos selecionados como
profissional Residente farão jus à bolsa de Educação pelo Trabalho conforme Lei
Federal n° 11.129/2005. Terão, ainda, direito a um mês de férias por ano.
Observação: O ingresso no programa de forma alguma configurará vínculo
empregatício entre as unidades e o residente. O residente assumirá suas atribuições
junto às instituições por meio do respectivo Termo de Compromisso, ficando, desta
feita, obrigado a se filiar ao INSS na qualidade de autônomo, como previsto na Lei nº
6.932, de 08/07/1981.
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3 INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no período de 13 de
fevereiro de 2017 até 20 de fevereiro de 2017 (até às 23:59h, horário de Brasília),
no endereço eletrônico www.unifra.br.
O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, informando
o curso de formação que irá concorrer, assim como conferir os dados digitados e
imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 230,00
(duzentos e trinta reais). O pagamento do boleto deverá ser efetuado somente na
Pró-Reitoria de Administração do Centro Universitário Franciscano, no endereço: Rua
dos Andradas, 1614, Prédio 7 – Administração Central – 4º andar – Conjunto I. O
boleto poderá ser recolhido, impreterivelmente, até o dia 21 de fevereiro de 2017,
até às 11:30h, horário de Brasília. No período compreendido entre 14 de fevereiro à
20 de fevereiro, o pagamento do boleto poderá ser efetuado das 8h às 11:30h e das
13h às 19h. O comprovante de pagamento deve ser encaminhado juntamente com a
documentação necessária à inscrição.
É de inteira responsabilidade do candidato a observância das regras e critérios
de horários para pagamento do boleto.
A declaração falsa ou dados incorretos, constante no Requerimento de
Inscrição, assim como apresentação de documentos falsos, ensejará o cancelamento
da inscrição, bem como anulação de todos os atos decorrentes desta, em qualquer
época. O programa não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes
de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.
Não haverá devolução da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.1 Documentos para inscrição
Para inscrição, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Atestado/Declaração de
Conclusão de Curso de Graduação;
b) Cópia da Carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento ou
casamento;
c) Comprovante de pagamento correspondente à taxa de inscrição.
Os documentos necessários à inscrição dos candidatos deverão ser entregues,
de 13 de fevereiro a 20 de fevereiro 2017, das 8:30h às 12h e das 13h às 17h,
horário de Brasília e no dia 21 de fevereiro, das 8:30h às 12h, horário de Brasília,
em envelope identificado (nome completo, nome do programa e curso de formação
que concorrerá e endereço completo), na Central de Atendimento do Centro
Universitário Franciscano, no endereço: Rua dos Andradas, nº 1614, Prédio 2 –
Conjunto I.
Não será aceito o envio da documentação por via postal, fac-simile, escaneado
ou e-mail.
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A responsabilidade pela inscrição via internet, pagamento da taxa de inscrição
e envio dos documentos é exclusivamente do candidato.
Após o envio/entrega da documentação, não serão permitidas alterações nas
informações e nem acréscimos de documentos.
3.2 Homologação da inscrição
Somente terá sua inscrição homologada, o candidato que encaminhar toda a
documentação constante no item 3.1 deste edital.
A homologação das inscrições ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2017, até às
12h, horário de Brasília e será divulgada no endereço eletrônico www.unifra.br.
Também será divulgado junto com a homologação das inscrições o local de realização
da prova objetiva.
Observação:
O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará
indeferimento da inscrição.
4 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A seleção dos candidatos no Programa de Residência Multiprofissional em
Atenção Clínica Especializada com Ênfase em Infectologia e Neurologia, em nível de
Especialização deste edital, será constituída por uma única etapa, de caráter
eliminatório e classificatório, por meio de prova objetiva.
4.1 Prova objetiva
A prova objetiva constará de 30 questões de múltipla escolha, sendo 15
questões versando sobre os conhecimentos referentes à bibliografia do Anexo I –
Referências Eixo Comum e 15 questões acerca da bibliografia do Anexo II –
Referência Eixo Específico, que apresenta bibliografia própria para o Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção Clínica Especializada com Ênfase em
Infectologia e Neurologia.
A prova será realizada no dia 23 de fevereiro de 2017, das 8h às 11h.
O local onde o candidato realizará a prova será divulgado no dia 22 de
fevereiro de 2017, até às 12h, horário de Brasília, juntamente com a listagem das
inscrições homologadas.
O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 23 de fevereiro de 2017 a
partir das 11h, horário de Brasília, juntamente com o caderno de questões no
endereço eletrônico www.unifra.br.
Informações para a realização da prova objetiva:
a) os candidatos deverão comparecer trinta (30) minutos antes do início da
prova, munidos de caneta preta ou azul e documento de identificação válido
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com foto: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Habilitação (CNH), Carteira
de Trabalho (CTPS), Passaporte ou Carteira de Registro Profissional;
b) não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem serão
aplicadas fora do horário e local estabelecidos;
c) é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local
de realização das provas e de seu comparecimento no horário determinado;
d) caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento de
identificação por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há,
no máximo noventa (90) dias;
e) durante a prova não será permitida consulta bibliográfica ou a utilização de
qualquer dispositivo eletrônico, inclusive o afastamento da sala, a qualquer
tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
f) caso a candidata tenha necessidade de amamentar, deve informar a
Comissão, bem como apresentar cópia da certidão de nascimento da criança.
A candidata deverá levar um acompanhante, que será responsável pela guarda
da criança, a qual ficará em local definido pela Comissão de Seleção. A
candidata que não levar acompanhante não realizará a prova;
g) ao final da prova, o candidato deverá entregar para a Comissão de Avaliação
o caderno de questões e o cartão resposta, devidamente assinado em espaço
específico.
Será eliminado do processo seletivo, o candidato que:
a) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro
candidato ou com terceiros ou estiver utilizando livros, notas, impressos,
máquina de calcular ou qualquer equipamento eletrônico;
b) faltar ou apresentar-se após o horário estabelecido para início da prova
objetiva.
5 RESULTADO FINAL
O resultado final constitui-se em média aritmética do desempenho da prova
objetiva (Peso 10,0).
Em caso de empate na classificação final, serão utilizados, como critérios de
desempate nesta ordem:
1. Maior nota nas questões específicas do Eixo Comum.
2. O menor tempo de formação do candidato (prioridade aos jovens recémformados - Lei Federal n° 11.129, 30 de junho de 2005).
3. A menor idade do candidato.
4. Sorteio público.
O resultado final será divulgado no dia 24 de fevereiro de 2017, até às 12h,
horário de Brasília, no endereço eletrônico www.unifra.br.
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6 RECURSOS
O candidato poderá interpor recurso do gabarito oficial da prova objetiva,
dirigindo o recurso à Banca Examinadora, que o julgará após o encerramento do prazo
de interposição de recursos.
O recurso, devidamente fundamentado com lógica e consistência, deverá ser
entregue na Central de Atendimento, Rua dos Andradas, nº 1614, Prédio 2 – Conjunto
I, no dia 23 de fevereiro de 2017, das 13h às 16h, horário de Brasília.
Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico.
O recurso interposto por procurador somente será recebido se acompanhado
de procuração específica para este fim, por instrumento público ou particular,
acompanhada de fotocópia simples do documento de identidade do outorgante e do
outorgado, sem a necessidade de reconhecimento de firma na procuração.
Recursos inconsistentes serão indeferidos.
O resultado da interposição de recursos será divulgado no dia 24 de fevereiro
de 2017 até às 12h, horário de Brasília, no endereço eletrônico www.unifra.br.
Observações:
Se da análise de recursos resultar anulação de questão, a mesma será retirada
do número total de questões da prova, diminuindo assim o número de questões
válidas para cálculo da nota do candidato.
O gabarito poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas
terão seus resultados computados de acordo com o gabarito definitivo, após recursos.
Os recursos, após avaliados, que forem deferidos ou indeferidos estarão
disponíveis para consulta apenas para o(s) candidato(s) ou outorgado(s) por
procuração que interpuseram o recurso.
7 MATRÍCULA
O preenchimento das vagas oferecidas pelo Programa de Residência
Multiprofissional em Atenção Clínica Especializada com Ênfase em Infectologia e
Neurologia em nível de Especialização, será feito de acordo com a classificação final,
em ordem decrescente do candidato que alcançar maior nota.
O candidato classificado deverá realizar a matrícula no dia 24 de março de
2017, das 13h às 17h, na Central de Atendimento Rua dos Andradas, nº 1614, Prédio
2 – Conjunto I.
A matrícula deverá ser realizada pelo próprio candidato ou seu procurador
legalmente constituído.
O não comparecimento do candidato para matrícula implica na perda da vaga
e chamada do suplente.
7.1 Documentos para matrícula
a) Histórico Escolar;
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b) Registro profissional ou Protocolo de inscrição no Conselho Regional da
respectiva classe profissional;
c) Título de Eleitor, com comprovante de votação ou certidão de quitação
eleitoral;
d) Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para os candidatos
masculinos);
e) Uma foto 3X4;
f) Comprovante de residência (caso o titular da conta não seja o candidato,
apresentar declaração do titular da conta informando que o mesmo reside no
endereço informado);
g) Formulário Cadastral do Candidato preenchido (Anexo III).
h) Declaração de não possuir vínculo empregatício preenchida (Anexo IV).
Observação: a declaração de conclusão do curso será aceita, a título
provisório, para fins de matrícula do candidato. O candidato que apresentar
Atestado/Declaração de Conclusão de Curso de Graduação terá 15 (quinze) dias para
substituí-la pela cópia autenticada do Diploma.
Aos candidatos que se graduaram em universidade estrangeira, será exigido,
além da documentação acima, a Cédula de Identidade de Estrangeiro que comprove
ser portador de visto provisório ou permanente, resultando em situação regular no
país e o diploma revalidado por Universidade Federal Brasileira.
No ato da matrícula o candidato deverá assinar termo de compromisso
individual no qual conste que o mesmo não tem vínculo empregatício no momento e
não o terá no período de vigência da residência e que está ciente da dedicação
exclusiva exigida no programa pelo período de dois anos e que ocorrerão atividades
aos finais de semana e feriados, nos três turnos, em regime de plantão, conforme
cronograma do programa.
7.2 Candidatos desistentes
Será considerado desistente o candidato que não comparecer na data, local e
horário estabelecidos para matrícula.
O não comparecimento do residente na instituição de ensino nas primeiras 48
(quarenta e oito) horas após o início do curso, previsto para 06 de março de 2017,
configurará desistência da matrícula.
7.3 Candidatos suplentes
A chamada dos candidatos classificados na suplência será divulgada no
endereço eletrônico www.unifra.br. A primeira chamada de suplente(s), para as áreas
de formação que não tenham candidato(s) matriculado(s), será realizada no dia 24 de
fevereiro de 2017, até às 18h, horário de Brasília.
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O candidato suplente convocado terá prazo de, no máximo, um dia útil para a
realização da matrícula, conforme data estabelecida no edital de chamada de
suplentes. O candidato que não efetivar a matrícula, perderá a vaga.
Em caso de desistência do residente matriculado até 30 (trinta) dias após o
início das atividades do Programa de Residência, a vaga será preenchida por
candidato aprovado na mesma área de concentração do Programa. Caso não haja
suplente, a vaga não será preenchida.
8 CRONOGRAMA
Atividades

Data/Período

Horário

Local

Publicação do Edital

13/02/2017

-

www.unifra.br

Início das inscrições

13/02/2017

-

www.unifra.br

Término das inscrições

20/02/2017

Até às 23:59h

www.unifra.br

Prazo final para pagamento

21/02/2017

Até às 11:30h

Pró-Reitoria de
Administração

Prazo final para entrega da
documentação necessária à
matrícula

21/02/2017

Até às 12:00h

Central de
Atendimento

Homologação das inscrições

22/02/2017

Até às 12h

www.unifra.br

22/02/2017

Até às 12h

www.unifra.br

23/02/2017

Das 8h às 11h

-

23/02/2017

A partir das 11h

www.unifra.br

23/02/2017

Das 13h às 16h

Central de
Atendimento

24/02/2017

Até às 12h

www.unifra.br

24/02/2017

Até às 12h

www.unifra.br

Divulgação do resultado final

24/02/2017

Até às 12h

www.unifra.br

Matrícula dos classificados

24/02/2017

Das 13h às 17h

Central de
Atendimento

24/02/2017

Até às 18h

www.unifra.br

27/02/2017

Das 8h às 12h

www.unifra.br

06/03/2017

-

-

Divulgação do local da prova
objetiva
Aplicação da prova objetiva
Divulgação do gabarito e
caderno de questões
Interposição de recursos da
prova objetiva
Resultado da interposição de
recursos
Divulgação do gabarito
definitivo, após recursos

Chamada dos candidatos
suplentes, se houver
Matrícula dos candidatos
suplentes, se houver
Início das atividades dos
Programas de Residência

__________________________________________________________________________________________

9 ALTERAÇÕES NO EDITAL
Adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, no
endereço eletrônico www.unifra.br. Casos omissos serão decididos pela Comissão de
Seleção.
10 DISPOSIÇÕES GERAIS
A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados ficará
disponível na Central de Atendimento do Centro Universitário Franciscano, no
endereço: Rua dos Andradas, nº 1614, Prédio 2 – Conjunto I, das 8h às 12h e das
13h às 18h. Os documentos estarão disponíveis para retirada num período de até 90
(noventa) dias após a divulgação do resultado final da seleção.
11 INFORMAÇÕES
11.1 Processo Seletivo
Pró-Reitoria de Graduação
Rua dos Andradas, 1614, Prédio 7 (Administração Central), 5º andar – Conjunto
I, Santa Maria – RS
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13:30h às 18h.
Telefone: (55) 3220 1208
E-mail: prograd@unifra.br
11.2 Programas de Residência
Secretaria dos Programas de Residência Profissional e Multiprofissional
Rua Silva Jardim, 1175, Prédio 16, sala 310 – Conjunto III, Santa Maria – RS
Horário: das 8h30min às 12h e das 14h às 18h.
Telefone: (55) 3025 1202 – ramal 9120
E-mail: coremu@unifra.br

Santa Maria, 13 de fevereiro de 2017.

Vanilde Bisognin
Pró-Reitora de Graduação
Centro Universitário Franciscano
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ANEXO I – REFERÊNCIAS EIXO COMUM
Conteúdo programático e referências específicas do Eixo Comum a prova
objetiva do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência
Multiprofissional em Atenção Clínica Especializada com Ênfase em Infectologia e
Neurologia em nível de Especialização, para o ano de 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de
saúde e outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1990.
________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional da Saúde. Lei n.º 8080 de 19 de
setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1990.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional
de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: Ministério da saúde, 2009.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011: regulamentação da Lei nº 8.080/90.
Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. 4. ed. Brasília: Ministério
da Saúde, 2012.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: PNaPS: revisão da
Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006. Brasília: Ministério da Saúde,
2014.
________. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes
para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Brasília, 2010.
BUSS, P. M. Uma Introdução ao Conceito de Promoção à Saúde. In.:CZERESNIA,
Dina; FREITAS, Carlos Machado de. (Orgs.) Promoção da saúde: conceitos,
reflexões, tendências. 2.ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2014.
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CARVALHO, S. R.; CUNHA, G. T. A gestão da Atenção na Saúde: elementos para
se pensar a mudança da organização na saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al.
Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Hucitec;, 2012. p. 903-934.
VASCONCELOS, C. M., PASCHE, D. F. O SUS em perspectiva. In: CAMPOS, G.
W. S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Hucitec;, 2012.
p. 559-590.
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ANEXO II – REFERÊNCIAS EIXO ESPECÍFICO
Conteúdo programático e referências do Eixo Específico para a prova objetiva
do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em
Atenção Clínica Especializada com Ênfase em Infectologia e Neurologia em nível de
Especialização, para o ano de 2017
ALMEIDA, Roberto Santoro. Afetividade e Desenvolvimento. Revista de Pediatria
SOPERJ, V.12 (Suppl 1), n. 1, p21-27, agosto 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
Epidemiológico. Monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e
febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 52, 2016. Brasília (DF): V.
48, n .3, p.1-11, 2017. Disponível em:
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/05/2017_002Dengue%20SE52_corrigido.pdf>.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Protocolo de Vigilância e Resposta à
Ocorrência de Microcefalia e/ou alterações do Sistema Nervoso Central (SNC)
relacionada à infecção pelo Vírus Zika. Brasília (DF): 2016. 60 p. Disponível em:
<http://combateaedes.saude.gov.br/images/sala-de-situacao/Microcefalia-Protocolode-vigilancia-e-resposta-10mar2016-18h.pdf>.
BRASIL. Ministério de Saúde. Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de
microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Brasília. 2015. Disponível
em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia--Protocolo-de-vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf>.
BRASIL. Ministério da Saúde. Nota informativa – Assunto: Procedimentos a serem
adotados para a vigilância da Febre do vírus Zika no Brasil. Brasília. 2016.
Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/07/NotaInformativa-zika.pdf>.
BRITO, Carlos Alexandre Antunes de; CORDEIRO, Marli Tenorio. One year after the
Zika Virus Outbreak in Brazil: from hypotheses to evidence. Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical. v.49, n.5, p.537-543, 2016. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v49n5/0037-8682-rsbmt-49-05-00537.pdf>.
BRUNONI, D. et al. Microcefalia e outras manifestações relacionadas ao vírus Zika:
impacto nas crianças, nas famílias e nas equipes de saúde. Ciência & Saúde
Coletiva, v. 21, n.10, p.3297-3302, 2016. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n10/1413-8123-csc-21-10-3297.pdf>.
COELHO, Marinete S. Avaliação neurológica infantil nas ações primárias de
saúde. Rio de Janeiro, RJ: Atheneu, 1999. 228 p.
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