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Edital COREMU de 09 de março de 2012 

 
A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, em 
parceria com a Irmandade da 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: Intensivismo,  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, protocolo número 2011-609. O Programa de 
Residência Multiprofissional - REMIS constitui modalidade de ensino de pós-
graduação lato sensu, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por 
ensino em serviço na ISCMPA e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, 
com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração de 2 (dois) anos. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Os candidatos serão selecionados para o Programa de Residência 
Multiprofissional Integrada em Saúde – REMIS área de concentração: intensivismo 
de acordo com as normas deste Edital. 
1.1.1 Os programas das provas e outras informações complementares constam no 
anexo I, parte integrante deste Edital, disponível na página eletrônica 
www.ufcspa.edu.br. 
1.2 A seleção de que trata este Edital será realizada em duas etapas distintas, 
sendo a primeira constituída de prova teórico-objetiva e a segunda de entrevista e 
análise de curriculum vitae- modelo Lattes. 
 
2. DAS VAGAS  
2.1 Número de vagas ofertados para o Programa e estão distribuídos de acordo 
com as seguintes áreas de formação: 

Área de formação Vagas 
Enfermagem 03 
Farmácia 03 
Fisioterapia 03 
Fonoaudiologia 03 
Nutrição 03 
Psicologia 03 

 
2.2 Pré-requisitos: possuir diploma de bacharel no Curso de Graduação 
correspondente, registro no respectivo conselho profissional, o candidato não 
poderá ter vínculo empregatício. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Para efetivar a inscrição no processo seletivo, no período de 12 a 20 de 
março de 2012, o candidato deverá acessar a página eletrônica, atender ao ali 
disposto e proceder como segue: 
3.1.1 Preencher o requerimento de inscrição disponível na página eletrônica 
www.ufcspa.edu.br ; 
3.1.2 Seguir as orientações para o pagamento da inscrição no valor de R$120,00 
(cento e vinte reais) emitidas ao término do preenchimento da ficha de inscrição. 
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
3.2 Efetuar o pagamento do valor de inscrição em qualquer agência, posto 
credenciado, terminal de atendimento bancário ou pela Internet. O pagamento 
deverá ser efetuado impreterivelmente até 21 de março de 2012, 
independentemente de feriados. A UFCSPA, em hipótese alguma, processará 
qualquer registro de pagamento com data e/ou horário posteriores ao aqui 
estabelecido. 
3.2.1 A inscrição se efetivará somente após a confirmação, pelo banco, da 
quitação do valor citado no item 3.2. A UFCSPA não se responsabiliza por 
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados. O descumprimento das instruções constantes do site acima implicará a não 
efetivação da inscrição. 
3.3 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da prova 
deverá indicar por escrito e protocolar seu pedido acompanhado de justificativa 
médica anexado aos demais  documentos explicitados no ITEM 3.4.4. 
3.3.1 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
3.4 Documentos para a Inscrição: 
3.4.1 São considerados documentos legais para confirmação da identidade do 
candidato qualquer um dos listados a seguir: a) carteira de identidade (civil ou 
militar); b) carteira nacional de habilitação (CNH), apenas a expedida na forma da 
Lei nº 9.503, de 23/09/1997; c) carteira de Ordens ou Conselhos Regionais (se 
expedida de acordo com a Lei nº 6.206, de 07/05/1975); d) passaporte atualizado. 
3.4.2 Ao realizar a inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, fornecer o seu 
número de CPF, registro geral (RG), Título de Eleitor. Uma vez inscrito, o 
candidato deverá apresentar, no momento em que lhe for solicitado, todos os 
documentos exigidos. Os documentos registrados na ficha de inscrição deverão 
ser os mesmos que serão apresentados para confirmação da vaga, admitindo-se 
que o candidato esteja aprovado e convocado para assumi-la. Não são 
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considerados válidos documentos onde se lê não alfabetizado nem os com 
fotografia desatualizada.  
3.4.3 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. 
3.4.4 Deverão ser protocolados diretamente no Setor de Protocolo Geral da 
UFCSPA, até o dia 21 de março de 2012, às 17 horas, junto cópia do pagamento 
de inscrição os seguintes documentos:  
Cópia do Diploma de Graduação 
Histórico Escolar do Curso de Graduação 
Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço 
http://lattes.cnpq.br). Deverão ser anexados na ordem do Lattes os comprovantes 
(cópia simples) da produção intelectual listada no currículo; Cópia de Documento 
de Identidade; Cópia do CPF; Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da 
última votação; Certificado de Reservista, quando couber e registro no conselho 
profissional. 
 
3.5 Homologação da Inscrição 
3.5.1 Será disponibilizada a lista preliminar das inscrições homologadas na página 
eletrônica www.ufcspa.edu.br e no site www.fundatec.org.br, dia 23 de março de 
2012. 
 
3.6 Disposições Gerais sobre a Inscrição 
3.6.1 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a 
tácita aceitação, pelo candidato, das normas estabelecidas na legislação 
pertinente bem como das condições constantes do inteiro teor deste edital e de 
seus anexos. 
3.6.2 Desde já, declara o candidato, sob as penas da lei, que são verdadeiras 
todas as informações por ele fornecidas no requerimento de inscrição, arcando 
com as conseqüências de eventuais erros e/ou omissões no preenchimento de 
qualquer campo desse documento. 
3.6.3 É expressamente proibido efetuar 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.  
3.6.4 Não serão permitidas trocas de opção de programa em relação às 
originalmente indicadas no requerimento de inscrição. 
3.6.5 Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância relativa ao 
pagamento da inscrição. 
3.6.6 As inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão 
automaticamente canceladas. 
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3.6.7 Os candidatos classificados devem apresentar os documentos exigidos para 
o preenchimento da vaga pretendida por ocasião da assinatura de contrato, após 
a realização da segunda etapa da seleção. 
 
4. DAS PROVAS – PRIMEIRA ETAPA - ELIMINATÓRIA 
4.1 A primeira etapa será constituída por prova teórico-objetiva, composta por uma 
parte geral e uma parte específica que acontecerá no dia 01 de abril de 2012 com 
início às 14h e duração de quatro horas. Serão classificados para a segunda etapa 
os candidatos que obtiverem as nove melhores notas por área de formação. 
4.1.1 A parte geral será destinada a todos os candidatos à Residência 
Multiprofissional, independente da profissão e versará sobre História das políticas 
públicas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes; 
SUS Legislação (Normas Operacionais Básicas); Controle Social e participação da 
comunidade; Planejamento e organização de serviços de saúde; Promoção da 
Saúde; Atenção primária à saúde; Vigilância em saúde: vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária; Estratégia em Saúde da família princípios e fundamentos; 
Saúde do trabalhador; Determinantes do processo saúde-doença: condições de 
vida e trabalho dos indivíduos, famílias e comunidade; as interações entre o 
ambiente, o meio social e os aspectos ligados ao indivíduo; Como intervir no 
processo saúde-doença; Bioética; A educação e a comunicação em saúde; 
Epidemiologia, métodos estatísticos e metodologia científica; Sociologia e 
Antropologia ligados a área da saúde. 
4.1.2 A parte específica por área profissional versará sobre o conhecimento do 
candidato em sua área de formação profissional (Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia), de acordo com os tópicos 
apontados no anexo I. 
4.2 A constituição das turmas e dos locais de prova será disponibilizada no site da 
UFCSPA no momento da homologação das inscrições. 
4.2.1 A parte geral será composta de 20 (vinte) questões do tipo múltipla escolha, 
contendo cinco alternativas, das quais apenas uma deverá ser assinalada. 
4.2.2 A parte específica será composta de 20 (vinte) questões do tipo múltipla 
escolha, contendo cinco alternativas, das quais apenas uma deverá ser 
assinalada. 
4.2.3 A prova teórico-objetiva valerá 100 (cem) pontos e cuja nota corresponderá a 
90% da nota final no processo seletivo. 
4.2.4Nas provas da primeira etapa haverá para cada candidato, um caderno de 
prova e um cartão-resposta, identificados e numerados previamente. Não serão 
consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
4.2.5 Terá julgamento nulo ou zero a prova ou a pergunta cujo cartão-resposta 
não tiver sido preenchido conforme normas. 
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5. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DAS PROVAS PRIMEIRA ETAPA 
5.1 As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão 
fechadas às 13h30min. 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. 
5.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
5.3 A ausência do candidato por qualquer motivo tais como doença e atraso, 
implicará na sua eliminação da seleção. 
5.4 Para ingresso na sala de provas, além do material necessário para realização 
da prova (caneta esferográfica preta ou azul) será exigido o documento oficial de 
identidade. 
5.5 Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de bonés, gorros, 
chapéus etc. 
5.6 Não será permitido ao candidato alimentar-se dentro da sala de aula, devendo 
aqueles que necessitarem fazê-lo por motivos médicos justificados mediante 
atestado, solicitar ao aplicador de provas o encaminhamento à sala de inspeção. 
5.7 O candidato pode, se assim o desejar, levar uma garrafa de água, desde que 
seja transparente e sem rótulo. 
5.8 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.), devendo desligá-los e acondicioná-los em 
local indicado pelos aplicadores antes do início da prova. Os equipamentos 
deverão permanecer desligados até a saída do candidato do prédio onde realizou 
a prova. 
5.9 O candidato que estiver portando qualquer dos instrumentos mencionados no 
item acima durante a realização da prova será eliminado da seleção. 
5.10 Será eliminado também o candidato que, durante a aplicação da prova, não 
considerar integralmente as instruções: 
5.10.1 ausentar-se da sala sem acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído 
as provas e entregue as folhas de respostas; 
5.10.2 utilizar quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de 
sua realização. 
5.11 O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorrida uma hora 
e meia do início da prova, devendo entregar o cartão-resposta devidamente 
assinalado, e poderá levar consigo o caderno de questões. 
5.12 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. 
5.13 O candidato que necessitar afastar-se da sala durante a realização da prova, 
deverá solicitar ao fiscal da sala e, ao sair será acompanhado por um fiscal 
volante. 
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5.14 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova deverá levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança, 
fora do local da prova. A candidata nessa condição que não levar acompanhante 
não realizará a prova. O tempo destinado à amamentação não será prorrogado 
para a realização/ finalização da prova. 
5.15 Os 3 (três) últimos candidatos de cada turma somente poderão retirar-se 
simultaneamente, para garantir a lisura na aplicação do processo. 
5.16 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. 
5.17 A partir de 11 de abril de 2012 será disponibilizado o resultado dos 
classificados para a segunda etapa na página eletrônica www.ufcspa.edu.br. Não 
serão fornecidas notas e/ou escores do candidato por telefone. 
 
6. DA SEGUNDA ETAPA – CLASSIFICATÓRIA 
6.1 Entrevista e Análise do Currículum Lattes serão realizadas pela área 
pretendida pelo candidato, por uma banca de, no mínimo, 02 (dois) professores e 
01 profissional da área. 
6.1.1 Na entrevista serão abordados aspectos relacionados ao Currículum Lattes 
do candidato. 
6.1.2 Para fins de registro e comprovação legal as entrevistas serão gravadas 
(áudio). 
6.2 O candidato que não comparecer à segunda etapa do concurso estará 
automaticamente desclassificado. 
6.3 A segunda etapa será realizada nos dias 12 ou 13 de abril de 2012, conforme 
calendário a ser divulgado na página eletrônica www.ufcspa.edu.br. 
6.4 O resultado final será divulgado em 19 de abril de 2012. 
6.5 Os horários, locais e informações de cada programa, no que diz respeito à 
segunda etapa, serão divulgadas no dia 10 de abril de 2012 na página eletrônica 
www.ufcspa.edu.br. Não serão prestadas informações, sob nenhuma hipótese, por 
telefone, fac-símile, e-mail ou similares. 
6.6 Critérios para análise do Curriculum  Lattes 

Tópicos Pontuação Máxima 
Histórico Escolar 2,0 
Língua Inglesa 1,0 
Iniciação Científica 1,0 
Monitoria/Iniciação à docência 1,0 
Produção Científica (Resumos apresentados em 
congresso, Anais de Congresso, Artigos em revistas 
indexadas) 

2,0 
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Participação em evento (Cursos, congressos, 
Jornadas Nacionais e internacionais) 

1,0 

Experiência profissional (estágios extracurriculares ou 
atuação profissional) 

2,0 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1 A valorização das provas obedecerá ao que segue: 1ª Etapa: Prova objetiva: 
90% (noventa) da nota final; Segunda etapa: Entrevista 5% (cinco) da nota final e 
Análise de Currículo: 5% (cinco) da nota final. A nota final será o somatório das 
notas parciais, já multiplicadas pelo seu respectivo peso. 
7.2 Em caso de empate na classificação serão utilizados os seguintes critérios: 
1º- Melhor desempenho, por ordem decrescente, na Prova teórico-objetiva 
2º- O candidato de maior idade 
3º - Maior tempo de formação na área profissional. 
 
8. DOS RECURSOS 

8.1. As informações sobre a homologação das inscrições, das listas contendo os 
resultados das provas, as respostas aos recursos, bem como a homologação do 
concurso serão divulgadas através de editais publicados nos sites 
www.fundatec.org.br e www.ufcspa.edu.br. 

8.2. O candidato poderá interpor pedido de recurso: 

a) referente às inscrições não homologadas, no prazo de 1 (um) dia útel, 
contados da publicação da lista preliminar de inscritos; 

b) referente às questões e/ou gabarito das provas objetivas, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da publicação da Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares; 

c) referente às notas da segunda etapa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da sua publicação; 

8.3. Os recursos poderão ser dirigidos somente por formulário eletrônico que 
estará disponível no site www.fundatec.org.br. O candidato poderá enviar da 0 
(zero) hora do primeiro dia previsto no Cronograma até último dia do referido 
cronograma.  

8.3.1. Para a opção por recursos eletrônicos, o candidato deverá ter endereço 
eletrônico, e-mail, para confirmar o protocolo de recebimento. As orientações 
estarão disponíveis no site www.fundatec.org.br. 

8.3.2. Não serão considerados os recursos eletrônicos, que deixarem de ser 
concretizados por falhas de computadores, congestionamento de linhas ou outros 
fatores de ordem técnica.  
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8.4. Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo ou que não 
contenham elementos indicativos deste Edital. 

8.5. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, 
relativamente às questões ou gabaritos das provas, desde que devidamente 
fundamentados. 

8.6. Os pontos relativos à questão eventualmente anulada da prova objetiva serão 
atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova. Se houver alteração do 
gabarito preliminar da prova objetiva, por força de impugnações ou correção, as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese 
alguma haverá alteração do quantitativo de questões de cada uma das partes da 
prova objetiva. Durante o período de recursos de notas, somente serão aceitos e 
respondidos os recursos referentes às notas preliminares.  

8.7. Os recursos serão analisados em única instância, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

8.8. Os recursos referentes às letras "b" e "c" serão analisados e as justificativas 
da manutenção/alteração serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.fundatec.org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos. 

8.9. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, e-mail 
ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
 
 
9. DA MATRÍCULA 
9.1 Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula e apresentar os 
documentos originais solicitados no item 3.4.4 no dia 20 de abril, Unidade de 
Ensino da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Sétimo andar 
do Pavilhão cristo Redentor do Hospital Santa Clara das 8 às 12h e das14 às 17h. 
9.2 Para as vagas não preenchidas até a data de 20 de abril de 2012 serão 
chamados os candidatos suplentes, por ordem de classificação. 
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10. DO CRONOGRAMA 
10.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 
processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam 
da tabela abaixo: 
DATA ETAPA HORÁRIO 
09/03 Publicação do Edital Até as 16h 
12 a 20/03 Período de inscrições Até as 23h59min 
21/03 Prazo para entrega dos documentos 

previstos no subitem 3.4.4 
Até 17 h 

21/03 Último dia para pagamento da taxa de 
inscrição 

 

23/03 Divulgação da lista preliminar de 
inscrições 

Até as 18h 

26/03 Recurso inscrições  
28/03 Lista definitiva das inscrições Até as 18h 
28/03 Lista locais de prova Até as 18h 
01/04 Realização da prova teórico-objetiva Das 14h às 18h 
02/04 Divulgação do Gabarito Preliminar Até as 18h 
03 e 04/04 Prazo para recursos do Gabarito 

Preliminar 
 

10/04 Divulgação do gabarito definitivo Até as 18h 
11/04 Divulgação do resultado final da 

primeira etapa 
Até as 18h 

11/04 Divulgação convocação para a 
segunda etapa 

Até as 18h 

12 a 13/04 Realização da Entrevista e Análise do 
Currículum Lattes 

 

16/04 Divulgação do resultado da Entrevista 
e Análise de Currículum Lattes  

Até as 18h 

17 e 18/04 Prazo para recursos  
19/04 Divulgação do resultado final Até as 18h 
20/04 Período de matrícula dos aprovados no 

processo seletivo 
Das 8h às 17h 

23/04 Inicio das atividades do Programa 8h 
 
11. DAS 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. 
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11.2 A UFCSPA não se responsabiliza por quaisquer objetos levados pelo 
candidato para os locais de prova, recolhidos pelos fiscais de sala ou não. Cabe 
exclusivamente a ele 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. Eventuais recursos de 
revisão do gabarito preliminar deverão ser interpostos no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas após sua publicação, diretamente no setor de protocolo geral da 
UFCSPA, das 8h às 17h, através de formulário padrão, constante como anexo II 
do presente edital. As respostas aos eventuais recursos farão parte do resultado, 
quando da divulgação do gabarito oficial. Se da análise de recursos resultar a 
anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente 
por todos os candidatos. 
11.4 Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o ano 
de 2012, não sendo, portanto, necessária a guarda da documentação dos 
candidatos por prazo superior a um ano. 
Após a abertura das inscrições, as informações de interesse dos candidatos serão 
veiculadas exclusivamente no site 
11.5 Este edital entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Porto Alegre, 09 de março de 2012. 
 
 
 
 

Miriam da Costa Oliveira 
Reitora da UFCSPA 
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ANEXO I 
 
PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Enfermagem 
 
Conteúdos 
Assistência de enfermagem aos pacientes adulto e pediátrico com desequilíbrio da 
função respiratória, cardiovascular, distúrbio ácido-básico e hidro-eletrolítico; 
grandes cirurgias; distúrbios metabólicos da glicose; Sepse; SIRS; Diagnóstico de 
Enfermagem; Monitorização hemodinâmica do paciente gravemente enfermo; 
Grandes queimados, HIV/AIDS; oncologia; trauma; parada cardiorrespiratória; 
morte encefálica e doação de órgãos; Dor; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Estatuto do Idoso; Interação droga-nutriente; Classificação de risco; controle de 
infecção hospitalar; Estrutura e Gerenciamento em emergência e CTI. 
  
Referências  
CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES, W. A. Assistência de enfermagem ao 
paciente gravemente enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 671 p.  
KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006.  
FERNANDES, A. T. et. A Infecção hospitalar e suas interfaces na área da 
saúde. São Paulo: Editora Atheneu. 2000.vol.1 e 2. 
KURGANT, P. e col. Gerenciamento em enfermagem. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan.2005. 
TIMERMAN, S. Suporte Básico e Avançado de Vida em Emergências. Brasília, 
DF: Câmara dos Deputados, 2000. 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
KNOBEL, E. Condutas em terapia intensiva cardiológica. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2008. 899 p.  
NANDA-I. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 
classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
OLIVEIRA R. G. Black book Pediatria. 3ª ed. Belo Horizonte: Black Book; 2005.  
PEDROSO, Ê. R. P.; OLIVEIRA, R. G. Blackbook clínica médica: 
medicamentos e rotinas médicas. Belo Horizonte: Blackbook, 2007. 734 p.  
SCHELL, H.M.; PUNTILLO, K.A. Segredos em Enfermagem na terapia 
intensiva. Porto Alegre, Artmed editora, 2005. 
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SUE, D. Y; VINTCH, J. R. E. Fundamentos em terapia intensiva. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 324 p.  
 
 
 
 
 
PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Farmácia 
 
Conteúdos 
Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica; Legislação 
Farmacêutica Aplicada a Unidade Hospitalar; Assistência Farmacêutica; Atenção 
Farmacêutica e Farmácia Clínica; Farmacoepidemiologia; Farmacovigilância; 
Princípios da Farmacoterapia; Erros de Medicação; Farmacologia; Interações 
Medicamentosas; Farmácia Hospitalar; Controle de Infecção Hospitalar; Uso 
Racional de Antimicrobianos; Farmacotécnica Hospitalar; Nutrição Parenteral; 
Pesquisa Clínica e Ética em Pesquisa; Gestão e Controle de Qualidade em 
processos Farmacêuticos; Aspectos Clínicos Laboratoriais em relação a 
Legislação RDC 302/05, a Bacteriologia, a Virologia, a Parasitologia, a Micologia, 
a Bioquímica, a Hematologia, a Imunologia e Líquidos Biológicos; Controle de 
Qualidade em Análises Clínicas. 
 
 
Referências  
BAIN B.J. Blood cells. A pratical guide. 4ª Ed. Oxford, Blackwell Publishing, 
2006. 
BARROS E, BITTENCOURT H, CARAMONI ML, MACHADO A. Antimicrobianos 
– Consulta rápida. 4ª Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 
BRASIL. Legislações brasileiras aplicáveis a farmácia hospitalar, 
medicamentos e produtos para a saúde e pesquisa clínica. Protocolo de 
Assistência Farmacêutica DST/HIV/AIDS (Brasília, 2007); Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica – Instruções técnicas para sua organização 
(2ªed Brasília, 2006), Formulário Terapêutico Nacional 2008 (Brasília, 2008), 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME (Brasília, 2009), Portaria 
SVS/MS nº 151, de 14 de outubro de 2009. 
BRUTON L.L., LAZO J.S., PARKER K.L. Goodman & Gilman: As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica. 11ª edição. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 
BURTIS C.A. et al. Textbook of Clinical Chemistry. 4ª Ed, Sauders, 2006. 
CFF – Revista Pharmacia Brasileira CFF – jan/fev/2010, encarte Farmácia 
Hospitalar, Erro de Medicação. 
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COUTO R.C., PEDROSA T.M.G., NOGUEIRA J.M. Infecção Hospitalar e outras 
Complicações Não infecciosas da Doença – Epidemiologia, Controle e 
Tratamento. 3ª Ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
FERNANDEZ A.T. Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde. São 
Paulo. Atheneu, 2000. 
FIELDS B.N., KNIPE D.M., HOWLEY P.M. Virology. Leppincott-Raven, 2v, última 
ed. 
FUCHS F.D. Farmacologia Clínica: Fundamentos da Terapêutica Racional. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
GOMES M.J.V.M. & REIS A.M.M. Ciências Farmacêuticas – uma abordagem 
em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 
GREER et al. Wintrobe’s – Clinical Hematology. Lippincott Williams & Wilkins, 
11ª Ed., 2004. 
HENRY J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 
19ª Ed. São Paulo, Manole, 1999. 
HOFFMAN R. et al. Hematology: Basic Principles and Practice. 5ª Ed. Elsevier, 
2008. 
JUDITH & THOMPSON. A prática farmacêutica na manipulação de 
medicamentos. São Paulo: Artmed. V.1, 2006.  
KONEMAN W.E et al. Diagnóstico Microbiológico, Texto e Atlas Colorido. 6ª Ed., 
Guanabara Koogan, 2006. 
LEHNINGER.  Princípios de Bioquímica –, Sarvier, 4ª Ed, 2006. 
MAIA NETO, J.F. Farmácia Hospitalar e suas interfaces com a saúde. Rx editora, 
São Paulo, 2005. 
MACHUCA M, FERNANDEZ-LLMÓS F., FAUS M.J. Método Dáder – Guia de 
Seguimiento farmacoterapêutico. GIAF-UGR, 2003. 
MARIN, N. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. Rio de 
Janeiro: OPAS/OMS, 2003. 
NEVES P.D. Parasitologia Humana, 9ª Ed, São Paulo: Atheneu, 1995. 
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE e parceiros. Consenso Brasileiro 
de Atenção Farmacêutica – Proposta. Brasília: OPAS, 2002. 
SANTOS et al. Introdução a Virologia Humana.2ª Ed.Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2008.  
SBRFH – Guia Básico de Farmácia Hospitalar, 2009. 
SOLIMANDO. Drug Information Handbook for Oncology. Lexi-Comp, Inc, 8th 
Ed, 2010. 
STORPIRTIS S. et al. Ciências Farmacêuticas: Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
TAVARES W. Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico. 2ª Ed. São Paulo. 
Atheneu, 2009. 
VERSALOVIC et al. Manual of Clinical Microbiology. 10ª ed. 2 vol, ASM Press, 
2011. 
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PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Fisioterapia 

 

Conteúdos 
Conceitos e gráficos em ventilação mecânica. Modos ventilatórios, ajustes do 
respirador e desmame da ventilação mecânica. Ventilação mecânica não invasiva 
como recurso da fisioterapia em terapia intensiva. Monitorização durante a 
ventilação mecânica. Fisioterapia e Ventilação mecânica em pacientes 
neurológicos. Fisioterapia e Ventilação mecânica em cardiopatas. Fisioterapia e 
Ventilação mecânica em pneumopatas. Fisioterapia e ventilação mecânica em 
terapia intensiva pediátrica. Fisioterapia na insuficiência respiratória.  
 
Referências  

SARMENTO, G. J. V. MINUZZO VEGA, J. LOPES, N. S. Fisioterapia em UTI: 
Avaliação Procedimetos - vol. 1. São Paulo: Atheneu, 2006. 

AULER JUNIOR, J. O.; C. AMARAL, R. V. G. Assistência Ventilatória Mecânica. 
São Paulo: Atheneu, 1995. 

PRYOR, J. A.; WEBBER, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e 
cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
GAMBAROTO, G. Fisioterapia Respiratória em Unidades de Terapia Intensiva. 
São Paulo: Atheneu, 2006. 
CARVALHO, C. R. R. Ventilação Mecânica. Vol. I Básico. São Paulo: Atheneu, 
2000. 

 
 

PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Fonoaudiologia 
 
Conteúdos 
Atuação fonoaudiológica hospitalar. Realizar avaliação clínica e diagnóstico 
fonoaudiológico, estabelecendocondutas e orientações terapêuticas para o 
neonato, criança e adolescente,adulto e idosos. Elaborar o planejamento 
terapêutico nas áreas da fala, linguagem, audição,sistema motor oral e alterações 
de deglutição. Prática Fonoaudiológicas na UTI neonatal. Avaliação de sucção, de 
deglutição, das funções e reflexos orais. Acompanhar e discutir exames objetivos 
de deglutição. Tratamento e orientações fonoaudiológicas em disfagia neonatal, 
pediátrica e no adulto. Atuação do fonoaudiólogo em equipes multidisciplinares. 
 
Referências  
FURKIM, A. M.; SANTINI, C. R. Q. S. (Org.). Disfagias orofaríngeas. Barueri: 
Pró-Fono, 2008. v.2.  
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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.  
BASSETTO, M. C. A.; BROCK, R.; WAJNSZTEJN, R. Neonatologia: um convite 
à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise, 1998.  
CANONGIA, M. B.; ALVES, C. M. M.. Disfagia: estudo e reabilitação. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2010.  
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!). 
CARVALHO, M. R.; TAVARES, L. A. M. Amamentação: bases científicas. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 435 p. ISBN 9788527716277. 
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. 
ALTMANN, E. B.C. Fissuras labiopalatinas. Barueri: Pró-Fono, 2005. 
ORTIZ, K. Z. (Org.). ORTIZ, K. Z. (Org.). Distúrbios neurológicos adquiridos: 
linguagem e cognição. 2.ed. São Paulo: Manole, 2010. 484 p. ISBN 
9788520428856. 
JUNQUEIRA, P. Amamentação, hábitos orais e mastigação: orientações, 
cuidados e dicas. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  
SOUZA, L. B. R.. Atuação fonoaudiológica em voz. Rio de Janeiro: Revinter, 
2012. 163 p. 
 
 
PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Nutrição 
 
Conteúdos 
Terapia Nutricional Enteral e parenteral;Diagnóstico e Avaliação 
Nutricional;Cuidado nutricional nas seguintes condições clínicas do adulto e da 
criança:Cardiopatias (Hipertensão Arterial Sistêmica; Dislipidemia; Doença 
Arterial), Obesidade e Síndrome Metabólica; Diabetes Mellitus;  Doenças do trato 
gastro intestinal (disfagia, Diarréia Aguda; Diarréia,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), Oncologia 
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Referências  
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 
aplicada. Barueri: Manole, 2000. 243p. 
DUARTE, A.C.G. Avaliação nutricional: aspectos clínicos e laboratoriais. São 
Paulo: Atheneu, 2007. 
 
 
PROVA DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 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 intensivista; 
Modelos de intervenção em psicologia hospitalar no atendimento em Unidade de 
Terapia Intensiva; Estratégias de enfrentamento psicológico e suporte psicossocial 
frente à hospitalização; 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; 
Psicopatologia e avaliação dos processos psicológicos básicos; Psicologia e 
Saúde. Definição da área de atuação do psicólogo especialista em Psicologia 
Hospitalar segundo o Conselho Federal de Psicologia. 
 
Referências 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR Manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 943 p.  
BAPTISTA, M.N.; DIAS, R.R. Psicologia hospitalar:Teoria, aplicações e casos 
clínicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.276p.  
CASTRO, E.K.; BRONHOLDT, E. 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.  



 
 

UFCSPA - Edital COREMU 2012 
 - 18 - 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. A História da psicologia hospitalar. 
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CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do 
Psicólogo. Disponível em: WWW.pol.org.br. Acessado em: 01 de março de 2012. 
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mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 440 p. 
ISMAEL, S.M.C. A prática psicológica e sua interface com as doenças. Porto 
Alegre: Casa do Psicólogo, 2005. 280 p. 
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm 
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parentes. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 296 p.  
ROMANO, B. Princípios para a prática clínica em hospitais. 4.Ed. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2002. 143 p. 
SIMONETTI, A. Manual de psicologiahospitalar: O mapa da doença. 4 ed.  São 
Paulo: Casa do  Psicólogo, 2008. 202p.  
SPINK, M.J.P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 7 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 344 p. 
STRAUB, R.O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 132 p. 
WAISBERG, A.D.; VERONEZ,F.S.; TAVANO, L.A.; PIMENTEL, M.C. 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. 
TAVANO, L.A.; PIMENTEL, M.C. 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. 
 
 
PROVA DA ÁREA GERAL 
 
Referências  
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