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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 

PROCESSO SELETIVO REMIS 2015 
 
A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA –, em parceria com a Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – ISCMPA, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU – 
torna pública as normas que regem a seleção dos candidatos à Residência Multiprofissional Integrada em Saúde 
(REMIS), regulamentada pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 e credenciado pelo Ministério da 
Educação/Secretaria de Educação Superior/Coordenação Geral de Residências em Saúde. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 A Residência Multiprofissional Integrada em Saúde constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, 

sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço na ISCMPA e na Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Alegre, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração de dois anos e regime de 

dedicação exclusiva do residente.   

1.2 Os candidatos serão selecionados para o Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde, áreas de 

concentração Intensivismo e Oncohematologia, de acordo com as normas deste Edital.   

1.3 Todas as informações complementares, as datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados seguirão o cronograma proposto no Anexo I 

deste edital.  

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em quatro etapas distintas, sendo a primeira constituída de 

prova teórica, a segunda de entrega de documentos, a terceira de prova oral e a quarta de análise de curriculum vitae. 

1.4 O não comparecimento em uma das etapas eliminará o candidato. 

1.5 As vagas ofertadas para o Programa REMIS 2015 estão distribuídas de acordo com as seguintes áreas de 

formação: 

Cód. 
Cargo Área de formação 

Vagas para Área de 
Concentração 
Intensivismo 

Vagas para Área de 
Concentração 

Oncohematologia 

1 Enfermagem  02 - 

2 Enfermagem - 03 

3 Farmácia 02 - 

4 Fisioterapia 02 - 

5 Fisioterapia - 02 

6 Fonoaudiologia 02 - 

7 Fonoaudiologia - 02 

8 Nutrição 02 - 

9 Nutrição - 01 

10 Psicologia 02 - 

 
2.1 INSCRIÇÕES 
2.2 As inscrições para participação no processo seletivo serão realizadas no período de 12/12/2014 a 
04/01/2015, e o último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário será a data de 05/01/2015. 
2.3 Para inscrever-se, o interessado deverá:  
a) conhecer o edital e as informações gerais sobre o programa; 
b) certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos;  
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c) optar por concorrer a somente uma área de formação e uma área de concentração;  
d) preencher o formulário de inscrição disponível no site www.fundatec.org.br e efetuar o pagamento 
correspondente. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
2.3 A FUNDATEC disponibilizará computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, na Rua 
Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, em Porto Alegre/RS, no horário de atendimento ao público, das 
9h às 17h. 
2.4 Procedimentos para Inscrições - Acessar o endereço www.fundatec.org.br, a partir do dia determinado no 
cronograma de execução. O candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições – Abertas. O candidato deverá ler 
o Edital de Abertura para conhecimento das normas reguladoras do Processo Seletivo REMIS 2015.  
2.5 As inscrições serão submetidas ao sistema até as 23 horas e 59 minutos do último dia determinado no cronograma 
de execução. Durante o processo de inscrição, será emitido o boleto bancário com a taxa de inscrição, sendo que o 
pagamento deverá ser feito em qualquer banco, até o dia do vencimento indicado no boleto. O sistema de inscrições 
permitirá o débito em conta no banco emissor do boleto. O boleto bancário quitado será o comprovante de inscrição. 
Após dois dias úteis bancários do pagamento, o candidato poderá consultar no endereço do site da FUNDATEC 
(www.fundatec.org.br) e confirmar o pagamento de seu pedido de inscrição.  
2.6 O candidato deverá ficar atento ao dia de vencimento do boleto bancário. O sistema de inscrições permitirá ao 
candidato reimprimir seu boleto bancário, com nova data de vencimento, sendo que o pagamento deverá ser 
efetuado impreterivelmente até o dia determinado no cronograma de execução. Não serão aceitos pagamentos 
efetuados posteriormente a esta data. 
2.7 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estabelecido e as solicitações de 
inscrições cujo pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições, não sendo devido ao 
candidato qualquer ressarcimento da importância paga. 
2.8 Não serão considerados os pedidos de inscrição via internet que deixarem de ser concretizados por falhas de 
computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.  
2.9 Para efetuar a inscrição, é imprescindível informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
2.9.1 Poderá ter a sua inscrição cancelada e eliminada do Processo Seletivo o candidato que usar o CPF de terceiro 
para realizar a sua inscrição.  
2.10 O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas, sob as penas da 
lei. 
2.11 A FUNDATEC encaminha ao candidato e-mail meramente informativo, ao endereço eletrônico fornecido na ficha 
de inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da 
FUNDATEC, www.fundatec.org.br será fonte permanente de comunicação de avisos e editais, além das publicações 
em jornal local dos extratos do Edital de Abertura e do dia e local de realização das provas. Não serão aceitas 
inscrições por via postal ou fac-símile, nem em caráter condicional. 
2.12 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as consequências de 
eventuais erros de preenchimento daquele documento. As opções de área de formação e de área de concentração 
não poderão ser trocadas após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 
2.12.1 Havendo necessidade de alteração, o candidato deverá efetuar uma nova inscrição. 
2.12.2 O candidato deverá identificar claramente na ficha de inscrição o nome da área de formação e o nome da área 
de concentração para os quais concorre, sendo de sua inteira responsabilidade o preenchimento correto.  
2.12.3 É obrigatório, no ato da inscrição, informar um e-mail de contato e mantê-lo ativo durante a vigência do 
Processo Seletivo.    
2.12.4 Não será considerada mais de uma inscrição no processo seletivo. Caso isso ocorra, será confirmada apenas a 
inscrição mais recente (última) registrada na Internet e com pagamento efetuado. 
2.13 Não serão permitidas trocas de opção em relação às originalmente indicadas no requerimento de inscrição.  
2.14 Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância relativa ao pagamento da inscrição.  
2.15. Não serão restituídos valores de inscrição pagos a maior.  
2.16 Pagamentos em duplicidade (mesmo nº de boleto) somente serão devolvidos mediante solicitação do candidato. 
Haverá o desconto de R$ 10,00 referente a custas de tarifas bancárias. 
2.17 As inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão automaticamente canceladas.  
2.18 A opção pela área de formação e pela área de concentração deve ser efetivada no momento da inscrição, sendo 
vedada ao candidato qualquer alteração posterior ao pagamento da taxa de inscrição.   
2.18.1 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, agendamentos bancários e outros meios, sem a devida 
provisão de fundos. Não serão homologadas as inscrições cujos boletos não forem pagos.  
2.19 É vedada a transferência do valor pago a título da taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição 
para outrem.    

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.com.br/
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2.20 Caso necessite de condições especiais para a realização da prova, o candidato deverá formalizar o pedido por 
escrito pela ficha eletrônica de inscrição e entregar o laudo médico que deverá ser encaminhado, juntamente com o 
Formulário de Requerimento – Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais, conforme Anexo III, até o último 
dia do período de pagamento das inscrições, remetê-lo por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 
2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, até a data prevista no cronograma. Se houver necessidade de tempo 
adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área de deficiência. A Comissão de 
Concursos examinará a possibilidade operacional de atendimento à solicitação. Não será homologado o pedido de 
necessidades especiais para a realização da prova do candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui 
apresentadas. Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso, não sendo devolvidos aos candidatos.    
2.21 A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá entregar o atestado de amamentação, remetê-lo por 
SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, até o dia determinado 
no cronograma de execução. Durante a realização da prova, deverá levar acompanhante, maior de 18 anos, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 
acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da 
candidata. A FUNDATEC e a UFCSPA não se responsabilizarão por acompanhantes menores de idade durante a 
realização das provas.  
2.22 Caso haja algum erro ou omissão detectada (nome, número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento e endereço, etc.) ou mesmo ausência na listagem oficial de inscritos, o candidato terá o prazo de 72 horas 
após a divulgação para entrar em contato com a FUNDATEC, mediante contatos disponíveis no site.  
2.23 Para prestar as provas, o candidato deverá apresentar o documento de identidade que originou sua inscrição e 
cujo número foi preenchido no requerimento de inscrição durante o processo de cadastramento e o respectivo 
pagamento da taxa de inscrição devidamente registrado. 
2.24 A lista de inscrições homologadas será disponibilizada na página eletrônica www.fundatec.org.br, no dia 
07/01/2015. 
2.25 Os candidatos classificados aprovados em última instância deverão apresentar os documentos exigidos para o 
preenchimento da vaga pretendida por ocasião da assinatura de contrato.  
 
2.26 DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 
Valor da taxa de inscrição: 

a) Acesso Direto: R$ 150,00. 

3.PRIMEIRA ETAPA   
3.1 A primeira etapa da seleção será constituída por uma prova teórico-objetiva, composta por 40 questões de 
múltipla escolha assim distribuídas: 15 questões sobre Conhecimentos Gerais relacionados à Saúde e 25 questões 
sobre conhecimentos específicos de cada categoria profissional. Não haverá distinção entre as provas conforme a área 
de concentração pretendida. 
3.2 A prova teórica será realizada no dia 18/01/2015, com início às 14h e terá duração de três horas, incluído o 
período para preenchimento do cartão de respostas. 
3.3 O conteúdo programático das provas e a bibliografia indicada estão disponíveis no Anexo IV deste edital. 
3.4 Os locais e as salas onde será realizada a prova teórica serão divulgados na data, conforme consta no Cronograma 
de Execução. 
3.5 A prova teórica valerá dez pontos e sua nota corresponderá a 70% da nota final no processo seletivo. 
3.6 Na prova teórica serão disponibilizados, para cada candidato, um caderno de prova e um cartão-resposta, 
identificados e numerados previamente. As questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura não serão consideradas. 
3.7 Terá julgamento nulo ou zero a prova ou a pergunta cujo cartão-resposta não tiver sido preenchido conforme 
normas.  
3.8 Os candidatos classificados para a segunda etapa serão aqueles que obtiverem as seis melhores notas na primeira 
etapa do processo seletivo, por área de formação e área de concentração.  
3.8.1 Em caso de necessidade de desempate de candidatos empatados na classificação obtida na primeira fase do 
processo, será utilizado como critério de desempate o maior número de acertos na prova específica.  
 
4. PROCEDIMENTOS GERAIS DA PRIMEIRA ETAPA 
4.1 As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão fechadas às 14h. Os relógios da Comissão 
Organizadora da Seleção serão acertados pelo horário oficial de Brasília, de acordo com o Observatório Nacional, 
disponível no serviço telefônico 130.  

http://www.fundatec.org.br/
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4.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato, informar-se sobre o local de realização das provas e comparecer no 
horário determinado. 
4.3 A ausência do candidato ou atraso, por qualquer motivo, implicará na sua eliminação do processo seletivo.  
4.4 Para a realização da prova teórica o candidato deverá portar identificação com foto e o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição.  
4.5 O ingresso na sala de provas será permitido somente ao candidato que apresentar documento de identidade: 
Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício profissional ou 
Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação - modelo novo; 
Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do Ministério Público.  
4.5.1 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o  
reconhecimento do candidato.  
4.5.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. Não será aceito cópia 
do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 
4.6 Para a realização da prova, o candidato poderá utilizar somente caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em 
material transparente.  
4.7 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio, assim como apresentação de outro documento com foto e assinatura.   
4.7.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.   
4.7.2 A identificação especial será exigida também no caso do documento de identidade que estiver violado ou com 
sinais de violação.   
4.7.3 A identificação especial será julgada pela comissão organizadora do processo. Se, a qualquer tempo, for 
constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se 
utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do processo seletivo.   
4.8 Não será permitida a entrada no prédio onde ocorrerá a realização das provas do candidato que se apresentar 
após dado o sinal sonoro indicativo de fechamento dos portões, que ocorrerá conforme horário divulgado no edital de 
data, hora e local. Só poderá ingressar na sala de provas, se acompanhado por fiscal da coordenação.    
4.9 Ao entrar na sala de realização de prova, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material.   
4.10 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento do candidato da sala de provas. 
4.11 Não será permitido, durante a realização da prova, utilizar óculos escuros, boné, boina, chapéu, gorro, touca, 
lenço ou qualquer outro acessório que lhe cubram a cabeça, ou parte desta. 
4.11.1 Não será permitido o uso de lápis, borracha, lapiseiras, marca-textos, rótulo de garrafas, squeeze, latas e 
garrafas térmicas, sendo permitido somente garrafas transparentes.  
4.12 Em cima da classe o candidato deverá haver somente caneta esferográfica de material transparente de cor azul 
ou preta e documento de identidade.    
4.13 O controle e o aviso do horário são de responsabilidade do fiscal de sala.  
4.14 Não será permitido ao candidato alimentar-se dentro da sala de aula. Aqueles que necessitarem fazê-lo, por 
motivos médicos justificados mediante atestado, poderão solicitar ao aplicador de provas.  
4.15 O candidato poderá levar uma garrafa de água, desde que seja transparente e sem rótulo. 
4.16 Nas salas de prova, os candidatos não poderão manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, calculadora, agenda eletrônica, MP3-MP10, palmtop, notebooks, Ipods, etc.). Na posse destes 
aparelhos durante o dia da prova, o candidato deve desligá-los e acondicioná-los em local indicado pelos aplicadores 
da prova antes do início da realização da mesma.  
4.16.1 O candidato que estiver portando qualquer dos instrumentos mencionados no item acima durante a realização 
da prova será eliminado da seleção. 
4.17 Será eliminado também o candidato que, durante a aplicação da prova, ausentar-se da sala sem 
acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as provas e entregue as folhas de respostas ou utilizar quaisquer 
recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização. 
4.17.1 O candidato que necessitar afastar-se da sala durante a realização da prova, deverá solicitar ao fiscal da sala e, 
ao sair deverá ser acompanhado por um fiscal volante.  
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4.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorrida 1h do início da prova, devendo entregar o 
cartão-resposta devidamente assinado.  
4.18.1 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões a partir de transcorridos 2h30min do início 
da prova.  
4.19 O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e pela sua 
integridade. Não haverá substituição desse cartão, salvo em caso de defeito em sua impressão.  
4.19.1 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a grade de respostas devidamente preenchida. A 
não entrega do cartão de respostas implicará em automática eliminação do candidato do certame. A falta de 
assinatura no cartão implicará em eliminação do candidato do certame. Tendo em vista o processo eletrônico de 
correção, não será utilizado processo de desidentificação de provas. 
4.20 Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, para garantir a lisura na 
aplicação do processo. 
4.21 Não poderão ser fornecidas, em tempo algum, por nenhum membro da equipe de aplicação das provas ou pelas 
autoridades presentes à prova, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de 
avaliação/classificação.  
 
5. SEGUNDA ETAPA 
5.1 Os candidatos classificados para a segunda etapa serão aqueles que obtiverem as seis melhores notas na primeira 
etapa do processo seletivo, por área de formação e área de concentração.  
5.2 Os candidatos deverão protocolar diretamente no Setor de Concursos ou via Sedex, para a FUNDATEC, com o 
Assunto: Processo Seletivo – UFCSPA REMIS 2015 - Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, Porto Alegre/RS, 
CEP 91410-000, conforme cronograma, os seguintes documentos:  
5.2.1 Cópia do Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso;  
5.2.2 Histórico Escolar do Curso de Graduação;  
5.2.3 Currículo vitae modelo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço 
http://lattes.cnpq.br) com a devida comprovação (cópia simples) dos itens descritos e listados no anexo II, seguindo a 
ordem de aparecimento dos mesmos;  
5.2.4 Cópia de Documento de Identidade;  
5.2.5 Cópia do CPF;  
5.2.6 Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última votação;  
5.2.7 Certificado de Reservista (sexo masculino).  
5.3 Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado.   
5.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não cumprir o prazo de entrega dos documentos, bem como 
aquele que deixar de entregar um ou mais dos documentos previstos. 
 
6. TERCEIRA ETAPA  
6.1 Os candidatos que cumprirem os requisitos descritos na segunda etapa estarão aptos a participarem da terceira 
etapa.  
6.2 A terceira etapa será realizada no dia 10/02/2015, sendo constituída por uma prova oral, de acordo com a área 
pretendida pelo candidato.  
6.3 A banca examinadora será formada por professores da UFCSPA e profissionais da ISCMPA.  
6.4 A prova oral será individual e constituída pela arguição do candidato sobre suas atividades profissionais, 
motivações para com a área de concentração e discussão de um caso clínico.  
6.5 Para fins de registro e comprovação legal, a prova oral será gravada em áudio.  
6.6 O candidato que não comparecer à terceira etapa do concurso estará automaticamente desclassificado.   
6.7 Os horários, locais e informações das provas orais por áreas serão divulgados no dia 30/01/2015, no endereço 
eletrônico: www.fundatec.org.br.  
6.8 A prova oral valerá dez pontos e sua nota corresponderá a 15% da nota final no processo seletivo.  
6.9 Em hipótese alguma, serão fornecidas notas do candidato por telefone ou correio eletrônico.   
 
7. QUARTA ETAPA 
7.1 A quarta etapa será constituída pela análise de currículo dos candidatos.  
7.2 A análise de currículo seguirá os critérios de pontuação descritos no Anexo II do edital e sua nota corresponderá a 
15% da nota final do candidato no processo seletivo.  
7.3 Somente serão analisados para fins de pontuação os currículos dos candidatos classificados na segunda etapa do 
processo seletivo.  
 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.fundatec.org.br/
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8. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
8.1 A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente de notas, considerando a ênfase selecionada na 
ficha de inscrição, pela média ponderada da somatória das seguintes notas, conforme descrição abaixo, seguindo os 
percentuais propostos: Prova objetiva (70%), Prova Oral (15%), Análise do Currículo Vitae modelo Lattes (15%).  
8.2 Em caso de empate na classificação serão utilizados os seguintes critérios:  
1º- Melhor desempenho, por ordem decrescente, na prova objetiva;   
2º- Melhor desempenho, por ordem decrescente, na prova oral;  
3º- Melhor desempenho, por ordem decrescente na avaliação do Currículo Lattes.  
4º - Maior idade.  
8.3 Os resultados parciais e finais do processo seletivo serão publicados conforme as datas previstas no cronograma 
deste edital.  
 
9. RECURSOS 
9.1 O candidato poderá interpor pedido de recurso, que deverá ser dirigido por Formulário Eletrônico que será 
disponibilizado no site www.fundatec.org.br e enviado a partir do primeiro dia previsto no Cronograma de Execução, 
nas seguintes circunstâncias:  
9.1.1 Referente às inscrições não homologadas, no prazo de 1 (um) dia útil, a partir da publicação da lista preliminar 
de inscritos;  
9.1.2 Referente às questões e/ou gabarito da prova teórica, no período de 20/01 a 21/01/2015, a partir da publicação 
da Divulgação dos Gabaritos Preliminares;  
9.1.3 Referente ao resultado preliminar do desempenho da prova escrita, no prazo de 1 (um) dia útil, a partir da 
publicação dos resultados preliminares.  
9.1.4 Referente à prova oral e à análise de currículo, no prazo de 1 (um) dia útil,  a partir da publicação da lista 
preliminar dos resultados;  
9.5 Nos casos em que a análise de recursos resultar na anulação de questões, estas serão consideradas como 
respondidas corretamente por todos os candidatos.  
9.6 As informações sobre os resultados dos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico: www.fundatec.org.br. 
 
10. MATRÍCULA 
10.1 Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula e apresentar os documentos originais, solicitados na 
segunda etapa, acrescido do protocolo de inscrição ou do registro profissional - carteira de Ordens ou Conselhos 
Regionais (se expedida de acordo com a Lei nº 6.206, de 07/05/1975), em período a ser divulgado na última etapa do 
processo seletivo.   
10.2 A matrícula será realizada na UFCSPA - Rua Sarmento Leite, nº 245, Porto Alegre, em sala a ser divulgada.  
10.3 Para as vagas não preenchidas até final do primeiro período proposto para matrícula serão chamados os 
candidatos, por ordem de classificação.  
 
11 RECOMENDAÇÕES GERAIS 
11.1 Não será permitida a permanência de acompanhante de candidato nem de pessoas estranhas ao concurso nas 
dependências internas dos locais de aplicação das provas.  
11.2 A organização do processo seletivo não se responsabiliza por quaisquer objetos levados pelo candidato para os 
locais de prova, recolhidos pelos fiscais de sala ou não. Cabe exclusivamente ao candidato a retirada de seus 
pertences ao final da prova. Não será admitido o retorno de candidatos aos locais das provas durante sua aplicação.  
11.3 Não será concedida revisão nem vista da prova.  
11.4 Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o ano de 2015, não sendo, portanto, 
necessário o armazenamento da documentação dos candidatos por prazo superior a um ano.  
11.5 Após a abertura das inscrições, as informações de interesse dos candidatos serão veiculadas exclusivamente no 
endereço eletrônico: www.fundatec.org.br.  
11.6 Este edital entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2014. 
 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 

DATA ETAPA 

12/12/2014 a 
04/01/2015 

Período de inscrições. 

07/01/2015 Publicação da lista de inscrições homologadas. 

08/01/2015 Período para recursos referente às inscrições não homologadas.  

09/01/2015 Publicação da lista definitiva de inscrições homologadas.  

09/01/2015 Divulgação do local, data e horário da realização da prova objetiva. 

18/01/2015 Aplicação da prova objetiva. 

19/01/2015 
Divulgação do Gabarito da prova objetiva e do resultado preliminar da primeira etapa do 
processo seletivo. 

20 a 21/01/2015 Prazo para recursos referente ao gabarito da prova teórica. 

30/01/2015 
Divulgação do gabarito definitivo e do resultado final da primeira etapa do processo 
seletivo. 

30/01/2015 Divulgação do local, data e horário da realização da prova oral. 

10/02/2015 
Realização da terceira e quarta etapas do processo seletivo - prova oral e análise de 
currículo. 

11/02/2015 Divulgação do resultado preliminar da prova oral e da análise de currículo. 

20/02/2015 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo REMIS 2015. 

12/02/2015 
Prazo para recursos referente ao resultado parcial da prova oral, análise de Currículo e 
resultado preliminar do processo seletivo REMIS 2015. 

21/02/2015* Divulgação do resultado final do processo seletivo REMIS 2015. 

A ser Divulgada Período de matrícula dos aprovados no processo seletivo. 

01/03/2015 Início das atividades do Programa REMIS 2015. 

 
 * Atualizado em 17/12/2014. 



8 

UFCSPA - PROCESSO SELETIVO REMIS 
 

ANEXO II - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 
 
 

ITEM TÓPICOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 

Língua Estrangeira 

Proficiência comprovada = 1,0 ponto 

Semestre cursado 0,2 pontos/cada nos últimos 5 anos 

1,0 ponto 

2 

Atividades Acadêmicas 

Monitoria, Programa de Iniciação à Docência, Iniciação Científica, Extensão 
(bolsista ou voluntariado) 0,5 pontos/cada semestre 

2,0 pontos 

3 

Produção Científica 

Tema Livre (pôster, oral) ou anais de Congresso; 0,1 ponto/cada 

Artigo em revista indexada nacional; 1,0  ponto/cada 

Artigo em revista indexada internacional 1,5 pontos/cada 

2,0 pontos 

4 
Participação em Eventos 

Cursos, congressos, jornadas (nacionais e internacionais) 0,1  pontos/cada 
1,0 ponto 

5 

Estágios extracurriculares comprovados com a apresentação de cópia do 
contrato ou declaração de extra-curricular no certificado  

(0,5 ponto cada semestre ou para cada 120 horas, no mínimo) 

2,0 pontos 

6 
Experiência Profissional 

(0,5 ponto por ano de experiência na área de formação) 
2,0 pontos 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO –  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Nome do candidato:___________________________________________________________________________  
Nº da inscrição: _____________________ Cargo: ___________________________________________________ 
 
Venho por meio deste, solicitar condições especiais para o dia de prova. 
 
Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova: 
(  ) Acesso facilitado  
(  ) Auxílio para preenchimento da grade de respostas 
(  ) Caderno de Prova ampliado (ampliação padrão A3) 
(  ) Caderno de Prova ampliado (Fonte 24) 
(  ) Guia intérprete 
(  ) Intérprete de Libras 
(  ) Ledor 
(  ) Leitura labial 
(  ) Mesa para Cadeirante/Adaptada 
(  ) Sala climatizada  
(  ) Sala para Amamentação 
(  ) Sala próxima ao banheiro 
(  ) Sala térrea ou acesso com uso de elevador 
(  ) Sistema de Leitura de Texto (JAWS) 
(  ) Tempo adicional de 1 hora 
(  ) Uso de cadeira acolchoada ou uso de almofada 
( ) Uso de computador - prova eletrônica: possibilidade de ampliação da fonte ou uso da lupa eletrônica para a leitura 
do caderno de prova. 
(  ) Uso de prótese auditiva 
(  ) Outra adaptação: Qual? _______________________________________________________________________ 
 
Motivo/Justificativa:   

  

  

 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________ 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

 
 
 
 

___________________, _____ de ______________de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS DE REFERÊNCIA 
 

CONHECIMENTOS GERAIS RELACIONADOS À SAÚDE – COMUM A TODAS AS ÁREAS 

 
Conteúdos 
Ética e bioética em saúde. Educação permanente em saúde. Epidemiologia em saúde. Processo de saúde-doença e 
determinantes sociais em saúde. Política pública de saúde: aspectos históricos, reforma sanitária e questões atuais. 
Legislação: populações específicas. Modelos de Atenção à Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde: conceitos, 
princípios, diretrizes, funcionamento, gestão, participação e controle social, política de humanização. 
 
Bibliografia de Referência 
BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa e dá outras providências. Brasília, 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm 
BRASIL. Lei 8080 de 19/09/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 
BRASIL. Lei 8142 de 28/12/1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm 
BRASIL. Lei nº 10.741, de 1/10/2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília, 2003. 
BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de 
janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985 e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 
Brasília, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm 
BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução 399 de 22/2/2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza 
SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em 
todas as instâncias do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf. 
BRASIL. Portaria 1996 GM/MS de 20/08/2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde. Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-
1996.htm 
BRASIL. Portaria 254 de 31 de janeiro de 2002. Politica Nacional de Atenção à Saúde dos povos Indígenas. Brasília, 
2002. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf 
CAMPOS, G. W. de S. (Org.) et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 2009. 
FLETCHER RH. FLETCHER SW. Epidemiologia clínica: elementos essenciais 4ª edição. Artes Médicas, 2006. 
GIOVANELLA, Lígia (Org.) et al. Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2012-2013. 
LOBATO, Lenaura V.C.; GIOVANELLA, L. Sistemas de Saúde: origens, componentes e dinâmica. In: GIOVANELLA, L. et. 
al. organizadores.  
MATTA, Gustavo Corrêa. Princípios e Diretrizes do Sistema único de saúde. In: MATTA, Gustavo Corrêa; PONTES, Ana 
Lúcia de Moura, orgs. Políticas de saúde: organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: 
EPSJV / Fiocruz, 2007. p. 61-80. Disponível em: http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf 
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v. 15, n.5, p. 2297-2305, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
PAIM, J. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios; Saúde no Brasil 1. Lancet, v. 377, n. 9779, p. 
11-31, 2011. Disponível em: http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_822103381.pdf 
SEGRE, Marco; COHEN, Claudio (Orgs.). Bioética. 2. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Edusp, 2002. 220 p. 
SINGER, Peter. Ética prática. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 399 p. 
STARFIELD B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 1 ed. Brasília: UNESCO, 
Ministério da Saúde, 2002. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-1996.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-1996.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf
http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_822103381.pdf
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ENFERMAGEM 

 
Conteúdos 
Admissão do paciente crítico; Controle de Infecção Hospitalar; Classificação de Risco; Segurança do paciente crítico; 
Estrutura e Gerenciamento Unidade de Terapia Intensiva; Monitorização hemodinâmica do paciente gravemente 
enfermo; Controle da Dor e Sedação; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Escores e indicadores 
assistenciais; Assistência de enfermagem aos pacientes adulto, pediátrico e neonatal com desequilíbrio da função 
respiratória, cardiovascular, neurológica, gastrointestinal, distúrbio ácido-básico e hidroeletrolítico; grandes cirurgias; 
Cardiopatias congênitas; distúrbios metabólicos da glicose; Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica; Sepse; 
Grandes queimados, HIV/AIDS; Oncologia; Trauma; Parada Cardiorrespiratória; Morte encefálica e doação de órgãos; 
Interação droga-nutriente; Preparo e Administração de Medicamentos e Nutrição Parenteral. 
 
Bibliografia de Referência 
ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS-ANCP. Manual de Cuidados Paliativos ANCP. 2ª ed. São Paulo: 
ANCP, 2012. http://www.ancp.org.br/ 
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Guidelines CPR ECC. Destaques das Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE. 2010. 
Disponível em: http://www.heart.org/  
BAIRD, Marianne Saunorus; BETHEL, Susan. Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções em 
enfermagem e condutas colaborativas (a nova edição do Swearingen). 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 994 p. 
Tradução de: Manual of critical care nursing: nursing intervention and collaborative management . ISBN 
9788535244106. 
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de et al. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 440 p. ISBN 9788536321035. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de 
Saúde (GVIMS). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES). Assistência Segura: uma reflexão teórica 
aplicada à prática. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília: Anvisa, 2013. 
CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES, W. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2008.  
COUTO, R.C.; PEDROSA, T.M.G. Guia prático de infecção hospitalar: epidemiologia, controle e terapêutica. 2. ed. São 
Paulo: Guanabara Koogan, 2004.   
DEVITA, V. T.; HELLMAN, S.; ROSEMBERG, S.A. Cancer: principle and practice of oncology. 7. ed. Philadelphia: 
Lippincott, 2004. v.1 e v.2.  
FIORETO, J. R. UTI Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
GIOVANI, Arlete M. M. Enfermagem: cálculo e administração de medicamentos. 12. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Scrinium, 2006. 288 p. ISBN 8586270156. 
GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues Soares Choiet. Administração de medicamentos em enfermagem. 7. ed. rev. atual. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 715 p. ISBN 9788527714211. 
HARADA, Maria de Jesus C. S. (Ed.) et al. O erro humano e a segurança do paciente. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
217 p. ISBN 8573798009. 
JARVIS, Carolyn. Exame físico e avaliação de saúde para enfermagem. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 880 p. 
Tradução de: Physical examination & health assesment. ISBN 9788535251272.  
JOHNSON, Marion et al. Ligações entre NANDA, NOC e NIC: diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
KNOBEL, E. Condutas em terapia intensiva cardiológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008. 
KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006.  
KNOBEL, E. Terapia intensiva: pediatria e neonatologia. São Paulo: Atheneu, 2005. 
KURGANT, P. et. al. Gerenciamento em enfermagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
LOPES, A. A. Cardiologia pediátrica. Coleção Pediatria: Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da FMUSP. Barueri: 
Manole, 2011. 
MacDONALD, M. G.; SESHIA, M. M. K.; MULLETT, M. D. Avery Neonatologia: fisiopatologia e tratamento do recém-
nascido. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
MARINO, P. L. Compêndio de UTI. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
NANDA-I. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
OLIVEIRA, A. C. Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
PIVA, J. P.; GARCIA, P. C. R. Piva & Celiny: medicina intensiva em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 
RODRIGUES, Y. T.; RODRIGUES, P. P. B. Semiologia pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

http://www.ancp.org.br/
http://www.heart.org/
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SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011.  
SUE, D. Y; VINTCH, J. R. E. Fundamentos em terapia intensiva. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
SWEARINGEN, P.L; KEEN, J. H. Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções em enfermagem e problemas 
colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. Enfermagem na UTI Neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
VAZ, F. A. C. et al. Neonatologia. Coleção Pediatria: Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da FMUSP. Barueri: 
Manole, 2011. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – FARMÁCIA 

 
Conteúdos 
Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica; Legislação Farmacêutica Aplicada à Unidade 
Hospitalar; Gerenciamento e Logística de Medicamentos; Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica; 
Farmacoepidemiologia; Farmacovigilância; Controle de Infecção Hospitalar; Uso Racional de Medicamentos; 
Farmacotécnica Hospitalar; Interpretação de Exames Laboratoriais; Segurança no Uso de Medicamentos.  
 
Bibliografia de Referência 
BRASIL. ANVISA. Resolução – RDC n° 220 de 21 de setembro de 2004. Aprova o Regulamento Técnico de 
funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. Disponível em: 
http://pnass.datasus.gov.br/documentos/normas/121.pdf. 
BRASIL. ANVISA. Resolução – RDC n° 67 de 8 de outubro de 2007. Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias e seus Anexos. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2007/rdc/67_081007rdc.htm.  
BRASIL. ANVISA. Resolução - RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ebe26a00474597429fb5df3fbc4c6735/RDC_306.pdf?MOD=AJPERES  
BRASIL. ANVISA. Resolução - RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/07/2013&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=112.  
BRASIL. ANVISA. Resolução - RDC Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%207-2010.pdf  
Brasil. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas 
do farmacêutico e dá outras providências. Disponível em: http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.616 de 12 de maio de 1998. Diretrizes e Normas para Prevenção e Controle 
de Infecções Hospitalares. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/2616_98.htm  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 272 de 08 de abril de 1998. 
Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral.  
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/272_98.htm  
FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladmir Mendes (Ed.). Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: do 
planejamento à realização. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  
FERRACINI, Fabio; MENDES, Waldimir. Farmácia clínica: segurança na prática hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011.  
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita (Ed.). Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
MARIN, N. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Assistencia_Farmaceutica_para_Gerentes_Municipais.pdf 
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE e parceiros. Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica – Proposta. 
Brasília: OPAS, 2002. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PropostaConsensoAtenfar.pdf  
SBRAFH. Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. Goiânia: SBRAFH, 2007. Disponível em: 
http://www.sbrafh.org.br/site/index/library/id/15  
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
WALLACH, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais. 8. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2009.  

http://pnass.datasus.gov.br/documentos/normas/121.pdf
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2007/rdc/67_081007rdc.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ebe26a00474597429fb5df3fbc4c6735/RDC_306.pdf?MOD=AJPERES
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/07/2013&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=112
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http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pd#_blank
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http://www.sbrafh.org.br/site/index/library/id/15
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – FISIOTERAPIA 

 
Conteúdos  
Anatomia e fisiologia do sistema cardiorrespiratório. Avaliação fisioterapêutica em ambiente hospitalar. 
Monitorização aplicada ao paciente crítico. Interpretação de exames complementares e específicos. Conceitos e 
gráficos em ventilação mecânica. Suporte ventilatório invasivo e não invasivo (modos ventilatórios, ajustes do 
respirador e desmame da ventilação mecânica). Ajustes do ventilador mecânico em pulmões hígidos e em situações 
especiais (pacientes neurológicos, cardiopatas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, síndrome do desconforto 
respiratório agudo). Ventilação mecânica em terapia intensiva pediátrica. Pneumonia associada à ventilação 
mecânica. Mobilização precoce do paciente crítico. Técnicas e recursos fisioterapêuticos em ambiente hospitalar. 
Cuidados paliativos. Oncologia (controle e incidência no Brasil). 
 
Bibliografia de Referência 
ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS-ANCP. Manual de Cuidados Paliativos ANCP. 2ª ed. São Paulo: 
ANCP, 2012. http://www.ancp.org.br/ 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. ABC do Câncer: abordagens básicas para o controle do 
câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2011.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Incidência de câncer no Brasil: Estimativa 2014. Disponível 
em: <http://www.inca.gov.br>. 
CARVALHO, C.R.R. Ventilação Mecânica. Vol. I Básico. São Paulo: Atheneu, 2000.  
CARVALHO, W.B. (Ed.) et al. Ventilação pulmonar mecânica em neonatologia e pediatria. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 
2005. 
Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. http://www.sbpt.org.br/ 
downloads/arquivos/Dir_VM_2013/Diretrizes_VM2013_SBPT_AMIB.pdf. 
FRANÇA, E.E.T. et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Rev. bras. ter. intensiva, São Paulo, v.24, n.1, Mar. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/ S0103-507X2012000100003. 
GAMBAROTO, G. Fisioterapia Respiratória em Unidades de Terapia Intensiva. São Paulo: Atheneu, 2006.  
III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. J Bras Pneumol. 2007; v. 33 (SUPL 2). Disponível em: 
http://www.jornaldepneumologia.com.br/pdf/suple_151_47_ 3cap3.pdf. 
POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta pulmonar. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 
PRESTO,B.; PRESTO, L.D.N. Fisioterapia respiratória. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
PRYOR, A.; WEBBER, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  
RODRIGUES-MACHADO, M.G. Bases da Fisioterapia Respiratória: terapia intensiva e reabilitação. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
SARMENTO, G.J.V.; CARR, A.M.G.; BERALDO, M. Princípios e Práticas de Ventilação Mecânica. 1ª ed. São Paulo: 
Manole, 2010. 
SARMENTO, G.J.V.; MINUZZO VEGA, J.; LOPES, N.S. Fisioterapia em UTI. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  
SARMENTO, G.J.V.; PEIXE, A.A.F.; CARVALHO, F.A. Fisioterapia Respiratória em Pediatria e Neonatologia. 2ª ed. São 
Paulo: Manole, 2011. 
SARMENTO, G. J. V.; RIBEIRO, D. C.; SHIGUEMOTO, T. S. O ABC da fisioterapia respiratória. Barueri: Manole, 2009.  
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatórios. Barueri: Manole, 2009.  
WILKINS, R.L.; STOLLER, J.K.; KACMAREK, RM. EGAN Fundamentos de Terapia Respiratória. 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – FONOAUDIOLOGIA 

 
Conteúdos 
Atuação fonoaudiológica hospitalar. Realizar avaliação clínica e diagnóstico fonoaudiológico, estabelecendo condutas 
e orientações terapêuticas para o neonato, criança e adolescente, adulto e idosos. Elaborar o planejamento 
terapêutico nas áreas da fala, linguagem, audição, voz e motricidade orofacial. Realizar práticas Fonoaudiológicas na 

http://www.ancp.org.br/
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UTI neonatal. Avaliação de sucção, de deglutição, das funções e reflexos orais. Realizar triagem auditiva neonatal e 
avaliação audiológica básica do adulto e idoso. Acompanhar e discutir exames objetivos e subjetivos de deglutição. 
Tratamento e orientações fonoaudiológicas em disfagia neonatal, pediátrica e no adulto. Atuação do fonoaudiólogo 
em equipes multidisciplinares. 
 
 
Bibliografia de Referência 
ANDRADE, Claudia Regina Furquim de; LIMONGI, Suelly Cecilia Olivan. Disfagia: prática baseada em evidências. São 
Paulo: Sarvier, 2012. 260 p. 
BASSETTO, M. C. A.; BROCK, R.; WAJNSZTEJN, R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: 
Lovise, 1998.  
BEVILACQUA, Maria Cecília et al. Tratado de audiologia. São Paulo: Santos, 2013. 880 p. 
CANONGIA, M. B.; ALVES, C. M. M.. Disfagia: estudo e reabilitação. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  
CARDOSO, Maria Cristina de Almeida Freitas. Disfagias orofaríngeas: implicações clínicas. São Paulo: Roca, 2012. 
CARVALHO, M. R.; TAVARES, L. A. M. Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
435 p. ISBN 9788527716277. 
FURKIM, A. M.; SANTINI, C. R. Q. S. (Org.). Disfagias orofaríngeas. Barueri: Pró-Fono, 2008. v.2.  
FURKIM, A. M.; SANTINI, C. R. Q. S. (Org.). Disfagias orofaríngeas. 2. ed. rev. atual. ampl. Barueri: Pró-Fono, 2008. v.1.  
JOTZ, G. P.; DE ANGELIS, E. C.; BARROS, A. P. B. Tratado da deglutição e disfagia: no adulto e na criança. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2009.  
JUNQUEIRA, P. Amamentação, hábitos orais e mastigação: orientações, cuidados e dicas. 3. ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2005.  
KATZ, Jack (Ed.) et al. Handbook of clinical audiology. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2009. 1032 p. 
Ministério da Saúde: diretrizes de atenção da triagem auditiva neonatal. Brasília, 2012 [site na internet]. Disponível 
em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf.  Acessado em 28 
de agosto de 2014. 
NORTHERN, Jerry L.; DOWNS, Marion P. Audição na infância. 5. ed. Rio deJaneiro: Guanabara Koogan, 2005. 359 p. 
Tradução de: Hearing in children. 
ORTIZ, K. Z. (Org.). Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. 2. ed. Barueri: Manole, 2010.  
REHDER, M. I. B. C.; BRANCO, A. A. O. Disfonia e disfagia: interface, atualização e prática clínica. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2011.  
RIOS, I. J. A. (Org.). Fonoaudiologia hospitalar. São José dos Campos: Pulso, 2003. 136 p. (Coleção CEFAC: 
conhecimentos essenciais para atender bem!). 
RUSSO, Iêda C. Pacheco; SANTOS, Teresa M. Momensohn. Audiologia infantil. 4. ed. rev. ampl. Perdizes: Cortez, 2009. 
231 p 
SOUZA, L. B. R. Atuação fonoaudiológica em voz. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 163 p. 
TASCA, S. M. T.; ALMEIDA, E. O. C.; SERVILHA, E. A. M. (Org.). Recém nascido em alojamento conjunto: visão 
multiprofissional. Carapicuiba: Pró-Fono, 2002. 104 p. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NUTRIÇÃO 

 
Conteúdos 
Terapia Nutricional Enteral e parenteral; Diagnóstico e Avaliação Nutricional; Cuidado nutricional nas seguintes 
condições clínicas do adulto e da criança: Oncologia, Cardiopatias (Hipertensão Arterial Sistêmica; Dislipidemia; 
Doença Arterial), Obesidade e Síndrome Metabólica; Diabetes Mellitus; Doenças do trato gastro intestinal (disfagia, 
Diarreia Aguda; Diarreia Crônica; Doença Celíaca; Doença de Crohn; Retocolite Ulcerativa; Constipação Intestinal; 
Síndrome do Intestino Irritável; Doença Diverticular dos Cólons; Distúrbios Gastrointestinais no Idoso), Hepatopatias e 
Transplante Hepático, Nefropatias (Doença renal crônica, Doença renal aguda), Pneumopatias, Neuropatias (Doença 
de Parkinson, epilepsia), Hipermetabólicos (trauma, sepse, queimados e HIV/AIDS). 
 
Bibliografia de Referência 
MAHAN, K. L. Krause alimentos, nutrição & dietoterapia. 11. ed. São Paulo: Roca, 2005. 1245 p. 
SHILS, M. E. Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9. ed. Barueri: Manole, 2003. v. 1 e 2. 
WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. v. 1 e 2. 
BAGNI, U. V. BARROS, D.C. Especificações de equipamentos antropométricos. 1 ed. Rio de Janeiro: Escola nacional de 
Saúde Pública, Sergio Arouca, 2011. 28p. disponível em: www.ensp.fiocruz.br/biblioteca 
HEYWARD, V.H.; STOLARCZYK, L. M. Avaliação da composição corporal 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf.%20%20Acessado%20em%2028%20de%20agosto%20de%202014
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf.%20%20Acessado%20em%2028%20de%20agosto%20de%202014


15 

UFCSPA - PROCESSO SELETIVO REMIS 
 

aplicada. Barueri: Manole, 2000. 243p. 
DUARTE, A.C.G. Avaliação nutricional: aspectos clínicos e laboratoriais. São Paulo: Atheneu, 2007. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PSICOLOGIA  

 
Conteúdos 
Psicologia Hospitalar no Brasil; Atendimento psicológico em situação de hospitalização; Especificidades do trabalho do 
psicólogo na Unidade de Terapia Intensiva; O trabalho do psicólogo junto à equipe multiprofissional da Unidade de 
Terapia Intensiva; O trabalho do psicólogo junto à família do paciente crítico; Modelos de intervenção em psicologia 
hospitalar no atendimento ao paciente crítico; Estratégias de enfrentamento psicológico e suporte psicossocial frente 
à hospitalização; Ética Profissional do Psicólogo; Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia para avaliação 
psicológica; Elaboração de documentos e registros produzidos pelos psicólogos /registro documental decorrente da 
prestação de serviços psicológicos; Atuação Prática em Avaliação Psicológica; Psicopatologia e avaliação dos processos 
psicológicos básicos; Exame do Estado Mental no Contexto da Atenção à Saúde; Psicologia e Saúde. Definição da área 
de atuação do psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar segundo o Conselho Federal de Psicologia; Atuação em 
Equipes Multidisciplinares; Intervenções com Grupos; Níveis de atenção em saúde; A inserção do psicólogo na atenção 
Básica à Saúde. 
 
Bibliografia de Referência 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 943 p. 
CAMPOS, Gastão W. Souza e cols. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2006. 
CASTRO, Elisa Kern; BORNHOLDT, Ellen. Psicologia da saúde X psicologia hospitalar: Definições e possibilidades de 
inserção profissional. Psicologia Ciência e Profissão, São Paulo, v.24, n. 3, p. 48-57, 2004. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. A História da psicologia hospitalar. Psicologia, Ciência e Profissão – 
Diálogos.Brasília, n. 4, p. 20-23, 2006. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Avaliação Psicológica: Diretrizes na regulamentação da profissão. Brasília: CFP, 
2010. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Disponível em: www.pol.org.br.  
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 001/2009, de 30 de março de 2009. Disponível em: 
www.pol.org.br.  
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 007/2003, de 14 de junho de 2003. Disponível em: 
www.pol.org.br.  
CREPALDI, Maria Aparecida; LINHARES, Maria Beatriz Martins; PEROSA, Gimol Benzaquen (Org.). Temas em psicologia 
pediátrica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000.  
FUENTES, Daniel et al. Neuropsicologia. Teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
GIL, Roger. Neuropsicologia. São Paulo: Santos, 2005. 
HUTZ, Carlos Simon. (Org.). Avanços em psicologia comunitária e intervenções psicossociais. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2009.  
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, 
enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
NORONHA, Ana Paula, SANTOS, Acácia Aparecida Aangeli, & SISTO, Fermino Fernandes (Orgs). Facetas do Fazer em 
Avaliação Psicológica. São Paulo: Vetor, 2006. 
OSORIO, Luiz Carlos. Psicologia grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
RODRIGUES, Heliana de Barros Conde, LEITÃO, Maria Beatriz Sá, BARROS, Regina Duarte Benevides de (Orgs). Grupos 
e instituições em análise. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1992. 
SANTOS, Acácia Aparecida Angeli dos et al. Perspectivas em avaliação psicológica. Itatiba: Casa do Psicólogo, 2010. 
314 p 
SARCOFACA, Enrique; SARRIERA, Jorge C. (Orgs.). Enfoques conceptuales y técnicos en psicología comunitária. Buenos 
Aires: Paidós, 2008.  
SCHELINI, Patrícia Waltz (Org.). Alguns domínios da avaliação Psicológica. Campinas: Alínea, 2007. 
SIMONETTI, Alfredo. Manual de psicologia hospitalar: O mapa da doença. 4 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
202p. 
SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
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WAISBERG, Ariane David; VERONEZ, Fulvia de Souza; TAVANO, Lílian D’Aquino; PIMENTEL, Maria Cecília. A atuação do 
psicólogo na unidade de internação de um hospital de reabilitação. Psicologia Hospitalar (São Paulo), v.6, n.1, p.52-65, 
2008. 
ZIMERMAN, David E. Fundamentos básicos das grupoterapias. São Paulo: Artmed, 2008. 
 
 


