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EDITAL Nº 23/2021/PROPPG/UFTM DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS INTEGRADA 

MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE (PRIMAPS) 

PARA INGRESSO EM 2022 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o Processo Seletivo para preenchimento de vagas nos 

Programas de Pós-Graduação Lato sensu: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, 

Residência de Enfermagem em Neonatologia e Residência de Enfermagem em Urgência/Trauma, 

autorizados pela Coordenação Geral de Residências em Saúde da Diretoria de Hospitais 

Universitários e Residências em Saúde da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação, conforme dispõe Portaria Interministerial nº 1.077 de 12/11/2009. Edital aprovado ad 

referendum pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em 26 de agosto de 2021. 

 

1 – DOS PROGRAMAS OFERTADOS E REQUISITOS 

 

Para este Processo Seletivo serão oferecidas vagas em três Programas de Residência:  

 

1.1 Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Atenção Integrada e 

Humanizada em Saúde que se divide em três Áreas de concentração:  

1) Saúde da Criança e do Adolescente; 

2) Saúde do Adulto;  

3) Saúde do Idoso. 

 

1.1.1 Poderão concorrer às vagas egressos de bacharelados das seguintes categorias profissionais de 

saúde: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional e 

Psicologia.  

 

1.1.2 Poderão concorrer também graduandos provenientes desses cursos, desde que a colação de 

grau e registro no Conselho Profissional competente ocorra até a data de matrícula.  

 

1.1.3 O Programa tem duração de dois anos, tendo como cenários de prática, entre outros: o 

Complexo Hospitalar da UFTM e a Rede de Atenção vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de 

Uberaba, Minas Gerais.  

 

1.1.4 O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde é reconhecido pelo Ministério 

da Educação sob o número 374/2018. 

 

1.2 Programa de Residência de Enfermagem em Neonatologia. 
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1.2.1 Poderão concorrer às vagas egressos de bacharelado em Enfermagem.  

 

1.2.2 Graduandos provenientes desse curso poderão concorrer às vagas desde que a colação de grau 

e registro no Conselho Profissional de Enfermagem ocorra até a data de matrícula.  

 

1.2.3 O Programa de Residência de Enfermagem em Neonatologia terá duração de dois anos, tendo 

como cenário de prática, entre outros, o Complexo Hospitalar da UFTM. 

 

1.2.4 O Programa de Residência de Enfermagem em Neonatologia foi autorizado pelo Ministério da 

Educação em 2014. 

 

1.3 Programa de Residência de Enfermagem em Urgência/Trauma 

 

1.3.1 Poderão concorrer às vagas egressos de bacharelado em Enfermagem.  

 

1.3.2 Graduandos provenientes desse curso poderão concorrer às vagas desde que a colação de grau 

e registro no Conselho Profissional de Enfermagem ocorra até a data de matrícula.  

 

1.3.3 O Programa de Residência de Enfermagem em Urgência/Trauma terá duração de dois anos, 

tendo como cenários de prática: no primeiro ano, o Complexo Hospitalar da UFTM e no segundo, a 

rede de Atenção Secundária (UPA e SAMU). 

 

1.3.4 O Programa de Residência de Enfermagem em Urgência/Trauma foi autorizado pelo Ministério 

da Educação em 2014.  

 

1.4 A carga horária semanal de todos os Programas será de 60 horas, sendo 12h teóricas/práticas e 

48h práticas, totalizando 5.760 horas em dois anos, ou seja, 1.152 horas para parte teórica (tutorias, 

aulas, eventos científicos, sessões clínicas e seminários) e 4.608 horas para parte prática, conforme 

preconizado em Regimento da Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU.  

 

1.5 É vedado ao egresso de programa de residência repetir programas de Residência em Área 

Profissional da Saúde, nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em áreas de concentração 

que já tenha anteriormente concluído. 

 

1.6 É permitido ao egresso realizar programa de Residência em Área Profissional da Saúde nas 

modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em apenas mais uma área de concentração diferente 

daquela concluída.  

 

1.7 O Programa de Residência Integrada Multiprofissional e Uniprofissionais têm caráter de dedicação 

exclusiva à residência, não podendo o residente desenvolver outras atividades profissionais no 

período de realização do mesmo de acordo com a Lei nº11.129/2005 artigo 13, parágrafo segundo. 



   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

Programas de Residências Integrada Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (PRIMAPS):  

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Enfermagem em Neonatologia e Enfermagem em Urgência/Trauma 

Avenida Getúlio Guaritá, nº. 130 - Bairro: Abadia – Uberaba-MG.  
E-mail: primaps@uftm.edu.br  

3 

 

 

1.8 Informações adicionais sobre o PRIMAPS estão disponíveis em http://www.uftm.edu.br/lato-

sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional. 

 

1.9 Ao concluir o programa o residente receberá o certificado de Pós-Graduação Lato sensu em 

Residência na área cursada.  

 

2. DAS BOLSAS 

 

2.1 Candidatos selecionados nos três Programas receberão Bolsa Trabalho no valor de R$3.330,43  

de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Educação, que estará sujeita a descontos e 

retenções tributárias e previdenciárias, nos termos da Lei.  

 

2.1.1 O recebimento da Bolsa Trabalho não caracterizará vínculo empregatício entre a Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro e o residente. 

 

2.2 O residente terá direito a 30 dias de férias a cada ano cursado, de acordo com o Regimento da 

COREMU. 

 

3.  DAS VAGAS 

 

3.1 Programa de Residência Multiprofissional  

 

Para o Programa de Residência Multiprofissional, serão oferecidas 25 vagas para ingresso no primeiro 

semestre de 2022, distribuídas conforme tabela a seguir, de acordo com as áreas de concentração e 

categoria profissional.  

  

Tabela 1 – Número e caracterização das vagas ofertadas por área profissional do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde. 

Categorias 

profissionais 

Áreas de concentração Total de vagas 

por categoria 

profissional 

Saúde da Criança 

e do Adolescente 

Saúde do 

Adulto 

Saúde do 

Idoso 

Biomedicina - 2 - 2 

Educação Física - 2 - 2 

Enfermagem 1 4 3 8 

Fisioterapia 1 2 2 5 

Nutrição 1 1 1 3 

Psicologia 1 1 - 2 

Terapia Ocupacional 2 1 - 3 

TOTAL 6 13 6 25 

 

http://www.uftm.edu.br/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional
http://www.uftm.edu.br/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional
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3.2 Programa de Residência em Enfermagem em Neonatologia  

 

Para o Programa de Residência em Enfermagem em Neonatologia para ingresso no primeiro semestre 

de 2022 serão oferecidas 02 vagas.  

 

3.3 Programa de Residência em Enfermagem em Urgência/Trauma: 

 

Para o Programa de Residência em Enfermagem em Urgência/Trauma para ingresso no primeiro 

semestre de 2022 serão oferecidas 06 vagas. 

 

3.4 Caso venha a decidir por qualquer mudança no número de vagas, a UFTM dará ampla divulgação 

das alterações. 

 

3.5 No Programa de Residência Multiprofissional, a UFTM poderá remanejar as vagas em uma mesma 

categoria profissional caso não haja candidatos aprovados em determinada área de concentração.  

 

3.6. Os candidatos poderão ser convocados para ocupar as vagas remanescentes até a data limite de 

31/03/2022, respeitando as normas para matrícula conforme este edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 A inscrição para o Processo Seletivo será feita em duas fases:  

 

1) inscrição on-line, que consiste no preenchimento de Ficha de Inscrição, via Formulário Eletrônico, e  

2) emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União ou concessão de isenção de taxa, 

quando for o caso. 

 
4.2 Os candidatos, no período informado no Anexo I, deverão preencher o formulário, exclusivamente 

pela Internet, via link no sistema eletrônico da UFTM, a ser disponibilizado no endereço: 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-

uniprofissional/editais-em-andamento. 

 

4.2.1 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar apenas uma opção de Programa e área de 

concentração. 

 

4.2.2 Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, será gerada uma Guia de Recolhimento da União - 

GRU no valor de R$200,00 (duzentos reais), que deverá ser quitada até o dia 04 de novembro de 

2021.  

 

4.2.3 O pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU deverá ser exclusivamente nas 

agências do Banco do Brasil, conforme datas constantes do Cronograma. 

 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
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4.2.4 A inscrição somente será deferida mediante confirmação do pagamento da GRU ou da 

concessão da isenção de pagamento da taxa, conforme item 5.  

 

4.2.5 Os candidatos deverão estar atentos às informações dos seguintes dados bancários:  

 

- Nome da unidade favorecida: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

- Código de Recolhimento: 28883-7  

- UG/Gestão: 153035 / 15242.  

- Código de referência: 1011 

 

4.2.6 O número do CPF a ser informado no momento do pagamento deve ser o mesmo do candidato 

inscrito para este Edital. É imprescindível que a GRU seja preenchida e paga constando o CPF do 

candidato. 

 

4.2.7 O reconhecimento do pagamento pelo sistema de inscrição não é automático. Ele pode demorar 

até três dias úteis após a data do pagamento para ser identificado no sistema. Não é necessário fazer 

o acompanhamento do status de pagamento no sistema de inscrição. Atente-se às datas previstas no 

cronograma do Edital. 

 

4.2.8 A UFTM não se responsabiliza por inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica de 

computadores; falhas e/ou congestionamento de linhas de comunicação; outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados; informações bancárias errôneas e/ou advindas de crimes 

cibernéticos; pagamentos agendados e problemas na linha digital do código de barras do boleto 

bancário que resultem em ausência de compensação bancária.  

 

4.3 As informações prestadas no Formulário são de inteira responsabilidade do candidato, bem como, 

o pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, respeitando os prazos indicados. 

 

4.4 A relação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no sítio www.uftm.edu.br, após 

comprovação do pagamento da GRU, na data informada no Anexo I. 

 

4.5 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida, mesmo nos casos de desistência e perda 

de prazo, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração. 

 

4.6 As inscrições encerrar-se-ão, improrrogavelmente, no dia fixado neste Edital. 

 

4.7 O cronograma geral do processo seletivo, informando as datas de homologação das inscrições e 

das demais etapas do processo encontra-se disponível no Anexo I.  

 

4.8 Será considerada válida apenas a última inscrição realizada no sistema, inclusive, o último registro 

no sistema que o candidato tiver escolhido a respeito do curso pretendido e documentação anexada. 

about:blank
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4.9 O descumprimento das instruções contidas no subitem 4.2 implicará na não efetivação da 

inscrição.   

 

5.  DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

5.1 Conforme Decreto nº 6.593/2008, publicado no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2008, 

poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver inscrito no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 02 de 

junho de 2007, e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do mesmo Decreto. 

 

5.2 No período constante no Cronograma (Anexo I), o candidato interessado e que atenda aos 

requisitos para isenção da taxa deverá anexar, em campo próprio, na área restrita de inscrição do 

candidato, o “Comprovante de cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal”, disponível para consulta no endereço: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ 

ou a Folha resumo Cadastro Único - V7.  

 

5.3 Candidato que for solicitar a isenção de taxa deverá primeiramente concluir a sua inscrição. 

Somente depois de registrada a inscrição no sistema é que poderá ser solicitada a isenção. 

 

5.4 A UFTM poderá consultar o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações 

prestadas pelo candidato. 

  

5.5 Após o término do período de solicitação de isenção, não será permitido o envio complementar de 

documentos para essa finalidade.  

 

5.6 A isenção de pagamento de taxa de inscrição não será concedida ao candidato que:  

 
I. Omitir informações e/ou apresentá-las falsas;  

II. Fraudar e/ou falsificar documentação ou informações;  

III. Não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste Edital;  

IV. Teve o benefício da isenção do pagamento da taxa de inscrição e não compareceu para a 

realização da prova em processo seletivo anterior. 

 

5.7 Não haverá recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição.  

 

5.8 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão ainda efetivar sua 

inscrição no Processo Seletivo, dentro do prazo estabelecido neste Edital.  

 

5.8.1 O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição na forma e prazo estabelecidos, não estará inscrito no Processo Seletivo de que trata este 

Edital. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/
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5.9 O resultado contendo os nomes dos candidatos contemplados com isenção da taxa de inscrição 

será disponibilizado no sítio www.uftm.edu.br na data informada no Cronograma.  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 O Processo Seletivo constará de duas etapas:  

 

1ª) Prova Objetiva;  

2ª) Análise do Formulário de Valoração de Títulos constante no Anexo III, com os respectivos 

documentos comprobatórios das atividades declaradas. 

 

6.2 Primeira etapa: prova objetiva eliminatória e classificatória, com 30 questões de múltipla 

escolha, sendo 10 questões gerais, no valor de 3,0 pontos cada, e, 20 questões específicas de cada 

categoria profissional no valor de 3,5 pontos cada, totalizando 100 pontos. 

 

6.2.1 Os candidatos que não obtiverem, no mínimo, 60% da pontuação na prova objetiva estarão 

desclassificados.  

 

6.2.2 O conteúdo programático da prova objetiva encontra-se discriminado no Anexo II. 

 

6.2.3 A prova será realizada no Centro Educacional da UFTM, situado na Avenida Getúlio Guaritá, nº. 

159, Bairro Abadia - Uberaba – MG, na data informada no Cronograma (Anexo I).  

 

6.2.4 O candidato deverá comparecer 40 minutos antes do horário previsto para início da prova, 

munido de documento legível oficial de identificação com foto, preferencialmente o mesmo informado 

na Ficha de inscrição, e já adentrar para a sala de prova a fim de evitar aglomeração.  

 

   6.2.4.1 São considerados válidos os seguintes documentos com foto: carteiras 

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelos órgãos fiscalizadores de Exercício 

Profissional (órgãos, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do 

Ministério Público, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).  

 

   6.2.4.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 

original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 dias, ocasião em que será submetido à 

identificação especial, compreendendo coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio. 

 

about:blank
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   6.2.4.3 Em nenhuma hipótese será permitida a entrada no local de provas após o início, 

sem documento oficial de identificação e sem a utilização de máscara, como recomendado pelas 

autoridades sanitárias em função da pandemia da Covid-19.           

 

   6.2.4.4 Os candidatos deverão ler e seguir com atenção os protocolos sanitários para a 

prevenção da infecção por Sars-Cov II, que serão publicadas no sítio da UFTM até quatro dias 

antes da aplicação da prova objetiva.  

 

6.2.5 Iniciada a prova, o candidato deverá permanecer no local por, pelo menos, sessenta minutos. 

 

6.2.6 As provas deverão ser respondidas com caneta esferográfica de material transparente, de tinta 

preta. 

 

6.2.7 O gabarito será disponibilizado no sítio www.uftm.edu.br, na data informada no Cronograma. 

 

6.2.8 Os resultados preliminar e final da primeira etapa serão divulgados no sítio www.uftm.edu.br, nas 

datas constantes no Cronograma.  

 

6.2.9 À UFTM reserva-se o direito de alterar a data de realização da prova.  

 

6.2.9.1 Caso a situação não possibilite a realização da prova objetiva presencial, o 

processo seletivo poderá ser ajustado para conclusão em tempo hábil.  

 

6.2.10 Não haverá Serviço Médico em funcionamento nos locais de realização da prova. A UFTM não 

se responsabilizará por aquisição e/ou fornecimento de medicamentos. Sendo assim, o candidato que 

fizer uso regular de algum medicamento deverá tomar as respectivas providências.  

 

6.2.11 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das provas. A UFTM 

não se responsabilizará por perda ou extravio de quaisquer objetos ou documentos durante a 

realização do certame. 

 

6.2.12 Não haverá, em nenhuma hipótese, prova de segunda chamada. 

 

6.2.13 A Prova Objetiva terá Peso 7 (sete) e a análise do formulário de valoração de títulos constante 

no Anexo III, peso 3 (três), no cômputo da classificação final. 

 

6.2.14 A classificação para a segunda etapa será feita em listagem única, por área de 

concentração/categoria profissional, a partir da classificação de todos os concorrentes em ambas as 

modalidades, em ordem decrescente da nota. 

 

http://www.uftm.edu.br/
http://www.uftm.edu.br/
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6.2.15 Serão analisados os formulários de valoração de títulos (Anexo III), com seus documentos 

comprobatórios, apenas dos candidatos classificados na prova objetiva, conforme quantitativo 

apresentado nos  Quadros 1 e 2.  

 

6.2.16 O número máximo de classificados para a segunda etapa na Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde, por área de concentração, encontra-se no Quadro 1, e das Residências de 

Enfermagem em Neonatologia e Urgência/Trauma, encontra-se no Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Número máximo de classificados para a segunda etapa no Programa da RIMS 

 

Programa Categorias 

Profissionais 

Áreas de concentração  

Total máximo 

de 

classificados 

Saúde da 

Criança e do 

Adolescente 

Saúde 

do 

Adulto 

Saúde do 

Idoso 

Residência 

Integrada 

Multiprofissional 

em Saúde 

Biomedicina  - 10 - 10 

Educação Física  - 10 - 10 

Enfermagem  5 20 15 40 

Fisioterapia 5 10 10 25 

Nutrição 5 5 5 15 

Psicologia 5 5 - 10 

Terapia 

Ocupacional 
10 5 - 15 

 Total  30 65 30 125 

 

Quadro 2 - Número máximo de classificados para a segunda etapa nos Programas Enfermagem em 

Neonatologia e Urgência/Trauma 

Programas Total máximo de classificados 

Residência de Enfermagem em Neonatologia 10 

Residência de Enfermagem em Urgência/Trauma 30 

 

 
6.3 Segunda etapa: análise do formulário de valoração de títulos e seus respectivos comprovantes de 

acordo com o Anexo III, sendo de caráter eliminatório a não apresentação dos títulos 

comprobatórios. 

 

6.3.1 O candidato aprovado em etapa anterior (prova objetiva) deverá preencher o formulário 

eletrônico de pontuação do currículo, cujo link será disponibilizado na página do processo seletivo,  e 

anexar (upload) os referidos comprovantes, em campo próprio, em formato PDF, com boa 

resolução e sem cortes, na data informada no Anexo I, por meio do link a ser disponibilizado no 

endereço eletrônico: http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-

multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento 

 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
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6.3.2 O candidato deverá atentar-se à relação de documentos comprobatórios exigidos para análise do 
formulário de valoração de títulos, conforme o Anexo III. 
 
6.3.3 Arquivos de documentos que estiverem cortados, ilegíveis ou não apresentarem identificação do 

candidato serão desconsiderados. 

 

6.3.4 O candidato deverá estar atento às seguintes orientações para anexar documentos: 

 
I. É de responsabilidade do candidato garantir o envio dos documentos em PDF, de forma completa e 

legível; 

II. O candidato se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas no formulário e 
documentos apresentados. 

III. O tamanho de cada arquivo não poderá ultrapassar 10 MB. Caso fique maior que esse limite, o 
candidato deverá separar o arquivo em partes;  

IV. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: primaps@uftm.edu.br. 

 

6.3.5 A validação dos títulos do formulário de valoração de títulos será realizada por servidores 

públicos federais dos programas de residência, indicados pela COREMU.  

 

6.3.6 Será atribuída nota zero ao candidato que não apresentar a documentação conforme descrito no 

item 6.3.1, ou que apresentar documentação que não atenda aos requisitos discriminados neste 

Edital.  

 

6.3.7 A somatória dos Títulos compreenderá 100 pontos.  

 

6.3.8 A análise de títulos terá peso 3 no cômputo da nota final e tem caráter classificatório. 

 

6.3.9 Poderá haver ampliação da lista de candidatos selecionados para a segunda etapa, seguindo a 

ordem geral de classificação, de acordo com a necessidade dos referidos programas de residências. 

 

6.3.10 Os resultados preliminar e final da segunda etapa serão divulgados no sítio www.uftm.edu.br, 

conforme as datas informadas no Cronograma. 

 

 

7.  DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

 

7.1 O Resultado Preliminar, dividido por Programa, categoria profissional, área de concentração e em 

ordem alfabética, será divulgado conforme cronograma (Anexo I), no sítio www.uftm.edu.br.  

 

7.2 O Resultado Final, em listagem única por programa, a partir da classificação de todos os 

concorrentes, por categoria profissional e área de concentração será em ordem decrescente da 

pontuação final, e será divulgado conforme cronograma (Anexo I), no sítio www.uftm.edu.br. 

 

http://www.uftm.edu.br/
about:blank
about:blank
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7.3 Ocorrendo empate na nota, prevalecerão como critérios de desempate: 

1º - Maior nota obtida na prova objetiva; 

2° - Maior nota nas Atividades formativas de ensino, pesquisa e extensão; 

3º - Maior nota nas Atividades formativas (Congresso, jornada); 

4º - Menor tempo de conclusão do curso de graduação na área pretendida; 

5º - Candidato com maior idade. 

 

8.  DOS RECURSOS 

 

8.1 O prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, após a divulgação do 

deferimento/indeferimento das inscrições e dos resultados preliminares. 

 

8.2 O recurso deverá ser redigido obrigatoriamente em formulário eletrônico, que será disponibilizado 

por meio de um link no endereço: http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-

integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento . 

 
8.3 Os recursos, uma vez analisados pela COREMU, receberão decisão terminativa, constituindo-se 

em única e última instância da UFTM. 

 

8.4 As decisões em relação às contestações serão divulgadas no sítio www.uftm.edu.br. 

 

9.  DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA  

 

9.1 Nas datas estabelecidas no Anexo I, o candidato deverá preencher o formulário de matrícula, 

exclusivamente pela Internet e anexar, em campo próprio no sistema de inscrição, os seguintes 

documentos, em formato PDF e boa resolução: 

 

a. Uma foto recente de rosto (tipo 3x4), em formato JPG e com boa resolução, no seguinte 

modelo: posição ‘de frente’, com fundo branco e sem outras pessoas próximas; 

b. Cédula de Identidade (frente e verso) e do CPF (caso não venha descrito no RG); 

c. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

d. Comprovante de estar em dia com o serviço Militar (obrigatório para convocados do sexo 

masculino); 

e. Comprovante do número do PIS, PASEP ou NIT;  

f. Cartão Nacional de Saúde (número). 

g. Comprovante de endereço; 

h. Título de Eleitor (frente e verso) ou E-título e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo 

sítio http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou pelo Cartório Eleitoral; 

i. Laudos médicos que atestem as capacidades física e mental para o exercício da 

residência;  

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
about:blank
about:blank
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j. Diploma (frente e verso) ou certificado/declaração de colação de grau (bacharelado), nesse 

último caso, o diploma deverá ser entregue em data máxima a ser definida pela Coremu. Caso 

contrário, o Residente poderá ser desligado; 

k. Histórico Escolar da Graduação; 

l. Comprovante de Conta Salário, sendo o candidato titular da conta; 

m. Comprovante de registro profissional no Conselho Regional (MG) competente ou 

documento equivalente (protocolo, declaração junto ao Conselho);  

n. Comprovante de seguro de acidentes pessoais em favor do residente 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, em todo território nacional, durante o período de vigência da Residência 

Multiprofissional, com apólice compatível com os valores praticados pelo mercado (o candidato poderá 

adquirir a apólice de seguro em qualquer seguradora). 

 

9.2 Após a primeira chamada, havendo desistência ou cancelamento de matrícula, serão efetuadas 

novas chamadas conforme o Cronograma, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as próximas convocações. O candidato 

que não fizer a matrícula no prazo estipulado perderá o direito à vaga, sendo convocado o próximo 

classificado.  

 

9.2.1 Persistindo ainda ocorrência de vaga ou em caso de desistência, desligamento ou abandono do 

Programa, a vaga poderá ser preenchida até o dia 31/03/2022, após o início da residência, 

observando-se rigorosamente a classificação.  

 

9.2.2 Não serão feitas convocações por telefone, telegrama ou e-mail. 

 

9.3 A matrícula somente será confirmada depois que toda a documentação exigida para esse fim for 

conferida e aprovada. 

 

9.4 Em data a ser informada, os matriculados deverão apresentar os documentos originais, 

acompanhados das cópias dos documentos listados no subitem 9.1, assinar presencialmente o 

requerimento de matrícula e preencher a ficha cadastral para o recebimento da bolsa, necessários 

para efetivação na Secretaria das Residências.  

 

9.4.1 A não apresentação da documentação e a assinatura do requerimento de matrícula e da ficha 

cadastral, nas datas e horários definidos, poderá implicar na perda da vaga na residência.  

 

9.5 Esgotada a lista de espera em uma área de concentração e permanecendo vagas ociosas em 

outra, dentro da mesma categoria profissional, candidatos classificados em lista de espera poderão ser 

convocados para manifestação de interesse por vaga disponível, a ser divulgada previamente, 

obedecendo ao critério de maior nota.  
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9.6 Os candidatos que forem convocados para matrícula deverão realizá-la exclusivamente nas 

respectivas datas, horários e formas estabelecidos no Anexo I deste Edital, sob pena de perda do 

direito à vaga. 

 

10.  DO INÍCIO DOS PROGRAMAS 

 

10.1 Os Programas terão início em 03 de março de 2022.  

 

10.2 O residente ausente após 48 horas do início das atividades, será desligado do Programa e o 

próximo classificado em lista de espera será convocado para matrícula. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 Antes de efetuar inscrição e/ou pagamento da taxa, o candidato deverá conhecer o disposto neste 

Edital e nos respectivos Anexos, bem como todas as demais informações disponibilizadas no sítio: 

www.uftm.edu.br, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

11.2 As inscrições implicam reconhecimento e aceitação pelo candidato das condições totais previstas 

neste Edital. 

 

11.3 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, normas e regulamentos institucionais e 

quaisquer editais complementares que vierem a ser publicados pela UFTM e que não o contrariem nas 

disposições elementares. 

 

11.4 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde da 

UFTM. 

 

11.5 Este Edital poderá ser impugnado fundamentadamente, pelo e-mail sec.proppg@uftm.edu.br, no 

prazo de dois dias úteis a partir da publicação. 

 

Uberaba, 1º de setembro  de 2021. 

 

Prof. Dr. Carlo José Freire de Oliveira 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFTM  

about:blank
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ANEXO I  

 

CRONOGRAMA 

 Datas e Horários Evento/Procedimento/Chamada 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
  

01/09/2021 Publicação do Edital pelo sítio www.uftm.edu.br  

02 e 03/09/2021 

 

Período de impugnação do Edital pelo e-mail 

sec.proppg@uftm.edu.br   

 

IN
S

C
R

IÇ
Ã

O
 

De 19 de outubro a 

03 de novembro 

 

Inscrição via formulário eletrônico e emissão da GRU por meio do 

link que será disponibilizado no endereço da página do processo 

seletivo: 

 http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-

integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento 

 

De 19 a 22 de 

outubro 

 

Solicitação da isenção da taxa de inscrição pelo link de inscrição 

 

29 de outubro 

 

Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, disponível 

na página do processo seletivo 

04 de novembro de 

2021 

 

Data máxima para pagamento da GRU (exclusivamente nas 

agências do Banco do Brasil) 

 

Até 03 de 

novembro de 2021 

 

Solicitação de atendimento a portador de necessidades especiais e 

à lactante pelo e-mail ingresso@uftm.edu.br  

 

10 de novembro de 

2021 

 

Divulgação do deferimento das inscrições, disponível na página de 

inscrição 

 

11 e 12 de 

novembro 

Recurso referente ao indeferimento das inscrições, conforme item 8 

do Edital 

16 de novembro Homologação das inscrições 

 

  

http://www.uftm.edu.br/
mailto:sec.proppg@uftm.edu.br
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
mailto:ingresso@uftm.edu.br
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 Datas e Horários Evento/Procedimento/Chamada 

1
ª 

E
T
A

P
A

- 
P

R
O

V
A

 O
B

J
E

T
IV

A
 

12 de dezembro 
2021 

Das 9h às 13h 

 
Aplicação da prova objetiva no Centro Educacional da UFTM, 
situado na Av. Getúlio Guaritá, nº159, Bairro Abadia – Uberaba – MG 
 

12 de dezembro a 
partir das 15h 

 
Divulgação do gabarito na página do processo seletivo 
 

13 e 14 de 
dezembro de 2021 

 
Recurso referente ao gabarito, conforme item 8 do Edital 
 

30 de dezembro 
2021 

 
Resultado dos pedidos de recurso contra o gabarito 
 
Resultado preliminar da primeira etapa – prova objetiva 
 

Serão disponibilizados na página do processo seletivo 
 

03 e 04 de janeiro 
de 2022 

 
Recurso referente ao resultado preliminar da primeira etapa, 
conforme item 8 do Edital 

 

10 de janeiro de 
2022 

 
Resultado pós-recurso da primeira etapa 
 

2
ª 

E
T
A

P
A

: 
A

N
Á

L
IS

E
 D

O
 F

O
R

M
U

L
Á

R
IO

 

12 a 14 de janeiro 
de 2022  

 
2ª etapa - Envio do Formulário preenchido de atividades e 
documentos comprobatórios por meio do link que será 
disponibilizado no endereço da página do processo seletivo: 
 http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-
integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento 
 

07 de fevereiro 
2022 

 
Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa, a ser disponibilizado 
na página do processo seletivo 
 

08 e 09 de 
fevereiro  de 2022 

Recurso referente ao resultado preliminar da segunda etapa, 
conforme item 8 do Edital 

14 de fevereiro 
2022 

Divulgação do resultado pós-recurso da 2ª etapa, a ser 
disponibilizado na página do processo seletivo 

 

 

 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
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 Datas e Horários Evento/Procedimento/Chamada 

R
E

S
U

L
T
A

D
O

S
 

14 de fevereiro 2022 Resultado preliminar a ser publicado na página do 

processo seletivo 

15 e 16 de fevereiro  de 2022 
Recurso referente ao resultado preliminar do processo 
seletivo, conforme item 8 do Edital. 
 

17 de fevereiro  de 2022 
Resultado Final do Processo Seletivo a ser publicado 

na página do processo seletivo 

M
A

T
R

ÍC
U

L
A

 

17 de fevereiro de 2022 
Publicação da 1ª chamada na página do processo 

seletivo 

Matrícula da 1ª chamada 

 
18 a 21 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

Requerimento de Matrícula on-line da Primeira 

Chamada e submissão, por meio do Sistema de 

Matrícula, dos documentos pelo endereço: 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-

sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-

uniprofissional/editais-em-andamento 

 

Em data a ser informada, os matriculados deverão 

apresentar os documentos originais, acompanhados das 

cópias dos documentos listados no item 9 e assinar 

presencialmente o requerimento de matrícula e ficha 

cadastral para recebimento da bolsa, necessários para 

efetivação na Secretaria das Residências. 

 

 

D
E

M
A

IS
 C

H
A

M
A

D
A

S
 

22 de fevereiro de 2022 
Publicação da 2ª chamada na página do processo 

seletivo 

Matricula da 2ª chamada  

 

dia 23 e 24 de fevereiro 

Após a matrícula dos convocados ainda persistindo vagas 

disponíveis, poderão ser realizadas outras chamadas, até o 

dia 31 de março de 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
http://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/residencia-integrada-multiprofissional-e-uniprofissional/editais-em-andamento
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – CONTEÚDO COMUM  A TODAS AS ÁREAS E PROGRAMAS  

1. Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (organização da saúde no pré-SUS)  

2. Constituição Cidadã e a Saúde como Direito Universal - Artigos de 196 a 200 (Constituição Federal 

de 1988) 

3. Bases Legais Do SUS: 

- Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990  

- Doutrinas, princípios e diretrizes. Estrutura e organização do sistema 

4. Participação Social no SUS  

- Lei nº 8.142/1990  

- Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde 

5. Organização de Redes de Atenção à Saúde 

- Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 

6. Política Nacional de Atenção Básica e seus dispositivos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA 

INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

Categoria 

profissional 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

Biomedicina 

1. Controle de qualidade no Laboratório Clinico 

2. Hematologia clínica e laboratorial 

3. Bioquímica clínica e laboratorial 

4. Endocrinologia clínica e laboratorial 

5. Principais infecções, fisiopatogenia, identificação laboratorial, antibiograma e 

mecanismos de resistência das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas de 

interesse médico 

6. Fisiopatogenia e diagnóstico imunológico das doenças infecciosas 

7. Principais infecções, fisiopatogenia e identificação laboratorial das micoses 

superficiais, subcutâneas e profundas 

8. Fisiologia renal, fisiopatogenia e identificação laboratorial dos distúrbios 

urinários 

9. Fisiologia e diagnóstico laboratorial dos  í uidos cavit rios 

10. Parasitologia humana 

 

 

 

 

Educação 

Física 

1.     Conceito, classificação e domínios de atividade física, conceito de exercício 

físico, volume e intensidade do exercício, conceito de comportamento sedentário e 

principais indicadores. 

2.     A atividade física na Atenção Primária de Saúde. 

3.    Determinantes e condicionantes de atividade física na vida adulta. 

4.     Recomendações para a prática de atividade física e comportamento 

sedentário. 
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5.     Exercício físico no tratamento de obesidade, hipertensão arterial e diabetes 

mellitus. 

6.     Exercício físico no quadro de inflamação crônica de baixo grau. 

7.     Ginástica Laboral e saúde do trabalhador. 

8.     Medidas de atividade física e de intensidade do exercício. 

9.     Processo de envelhecimento e suas consequências para saúde. 

10.  Educação em saúde. 

Enfermagem 

1. Gestão em saúde 

2. Administração de medicamentos 

3. Legislação aplicada à Enfermagem 

4. Técnicas e procedimentos de Enfermagem 

5. Qualidade em saúde e segurança do paciente 

6. Gerenciamento da assistência de enfermagem 

7. Sistematização da Assistência em Enfermagem  

8. Doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis 

9. Políticas Nacionais Voltadas à Saúde de Segmentos Populacionais 

10. Infecções relacionadas à assistência em saúde: fisiopatologia, protocolos de 

controle e prevenção 

Fisioterapia 

1. Fisiologia do Envelhecimento 

2. Autonomia e Independência do Idoso 

3. Bases Biológicas do Envelhecimento 

4. Avaliação multidimensional e Atuação do fisioterapeuta nos diferentes 

níveis de atenção 

5. Avaliação e intervenção fisioterapêutica no paciente grave 

6. Doenças crônicas não transmissíveis 

7. Políticas e Programas de Saúde do homem e da mulher. 

8. Desenvolvimento da motricidade desde o nascimento até os dois anos 

9. Criança maltratada e criança abandonada 

10. Fisioterapia dos problemas neurológicos, neuromusculares e do 

desenvolvimento, desde a primeira infância até a adolescência 

 

 

 

 

Nutrição 

1. Fisiologia relacionada à ingestão, digestão, absorção, metabolismo e excreção 

de nutrientes 

2. Nutrição básica: macronutrientes, micronutrientes e compostos bioativos em 

alimentos  

3. Necessidades e recomendações nutricionais nos ciclos da vida 

4. Avaliação nutricional nos ciclos da vida: técnicas, práticas e interpretações; 

diagnóstico nutricional  

5. Nutrição e dietoterapia nos ciclos da vida 

6. Terapia Nutricional enteral e parenteral  

7. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição  

8. Alimentação e Nutrição em Saúde Pública 
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9. Promoção da alimentação adequada e saudável 

Psicologia 

1.        Psicologia e educação em saúde 

2.        Atuação do psicólogo em Unidade de Terapia Intensiva (adulto e criança) 

3.        Atendimento ambulatorial e interconsulta no contexto hospitalar 

4.        Análise funcional da enfermidade  

5.        Formulação comportamental ou diagnóstico comportamental 

6.        Atuação do/a psicólogo/a nos diferentes níveis de atenção em saúde 

7.        Atuação do/a psicólogo/a na pediatria 

8.        Ética e bioética em Psicologia da Saúde 

9.        Atendimento em situação de terminalidade, morte e luto 

10.     O trabalho em equipe multiprofissional 

Terapia 

Ocupacional 

1. Processos da Terapia Ocupacional na atenção primária e terciária; 

2. Processos avaliativos em Terapia Ocupacional nos diferentes ciclos de vida na 

atenção primária e terciária;  

3. Intervenção da Terapia Ocupacional em unidades de internação no contexto 

hospitalar nos diferentes ciclos de vida; 

4. Intervenção da Terapia Ocupacional em unidades de terapia intensiva no contexto 

hospitalar nos diferentes ciclos de vida; 

5. Intervenção da Terapia Ocupacional na atenção primária nos diferentes ciclos de 

vida; 

6. Intervenção da Terapia Ocupacional em serviços ambulatoriais de reabilitação nos 

diferentes ciclos de vida; 

7. Adoecimento crônico nos diferentes ciclos de vida; 

8. Terapia Ocupacional e humanização em saúde; 

9. Terapia Ocupacional e brinquedoteca hospitalar; 

10. Tecnologia assistiva. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA  

1. Cuidados de Rotina após nascimento e estabilização do Recém-nascido a termo e prematuro 

2. A Saúde do Recém-Nascido no Brasil. 

3. Assistência de Enfermagem ao Recém-nascido com Icterícia Neonatal. 

4. Assistência de enfermagem relacionado a prevenção e infeções neonatais. 

5. Assistência de enfermagem ao Recém- nascido com problemas metabólicos.  

6. Assistência de enfermagem ao Recém- nascido com problemas respiratórios. 

7. Assistência de enfermagem ao Recém- nascido cirúrgico. 

8. Assistência de enfermagem ao Recém- nascido com cardiopatia congênita. 

9. Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso: Método Canguru 

10. Abordagem familiar à família do recém-nascido prematuro 

11. Assistência de Enfermagem na nutrição enteral e parenteral  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA/TRAUMA 

1. Administração de medicamentos. 

2. Qualidade em saúde e segurança do paciente. 

3. Doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. 

4. Avaliação e atendimento inicial às emergências (suporte básico e avançado de vida) 

5. Gestão do SUS: regulação, rede de atenção à saúde, acolhimento e classificação de risco 

6. Fisiopatologia e assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função Neurológica. 

7. Fisiopatologia e assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função renal e do trato 

urinário. 

8. Fisiopatologia e assistência de enfermagem a pacientes com alterações do sistema Músculo 

esquelético. 

9. Fisiopatologia e assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função Metabólica e 

endócrina. 

10.  Fisiopatologia e assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função cardiovascular e 

circulatória. 
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ANEXO III 

PROGRAMAS: RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, ENFERMAGEM EM 

NEONATOLOGIA E URGÊNCIA/TRAUMA 

 

FORMULÁRIO DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS 

Orientações: 

I. A pontuação será feita diretamente no formulário eletrônico pelo candidato.  

II. O candidato fará upload dos comprovantes dos títulos em cada item a ser pontuado, conforme descrito 

a seguir. 

III. Para cada tipo de atividade está especificada a pontuação máxima considerada. Em cada item 

encontra-se a pontuação individual da atividade e o máximo de pontos. 

 

NÚME

RO 

ATIVIDADE FORMATIVA  PONTOS (máximo de 

pts) 

 Ensino, Extensão, Pesquisa e Produção Intelectual 55 

01 Atividades de ensino (Monitoria com ou sem bolsa, PET, dentre 

outras com duração mínima de 180 horas ou um semestre) 

1.0  ponto por item, máximo 

de 15 pontos 

02 Projeto/Atividade de extensão com carga horária entre 30 e 100 

horas 

1.0 ponto por item, 

máximo de 3 pontos  

03 Projeto/Programa de extensão com carga horária acima de 100 

horas 

2.0 pontos por item, 

máximo de 8 pontos  

04 Estágio extracurricular entre 30 e 100 horas 1.0 ponto por item, 

máximo de 2 pontos  

05 Estágio extracurricular maior que 100 horas 2.0 pontos por item, 

máximo de 4 pontos  

06 Projeto de pesquisa (iniciação científica, com bolsa ou sem bolsa) 
desenvolvido por 12 meses. 

1.0 ponto por item, 

máximo de 2 pontos  

07 Participação em grupos de Pesquisa, no mínimo por 12 meses. 1.0 ponto por item, 

máximo de 1 ponto 

08 Apresentação oral ou em pôster de trabalho científico como autor 

principal (período de 2016-2021) 

0,5 ponto por item, 

máximo de 5 pontos  

09 Publicação de resumos de trabalho em anais de eventos 

científicos como autor ou coautor (período de 2016-2021) 

0.25 ponto por item, 

máximo de 2 pontos 

10 Publicação de capítulos de livros  1.0 ponto por item, 

máximo de 1 ponto 

11 Publicação de trabalhos em revistas científicas ou periódico 

indexados com Qualis maior ou igual B1 (período de 2016-2021) 

2.0 pontos por item, 

máximo de 8 pontos  

12 Publicação de trabalhos em revistas científicas ou periódico 

indexados com Qualis menor ou igual B2 (período de 2016-2021) 

1.0 ponto por item, 

máximo de 4 pontos   

SUBTOTAL DE PONTOS 

 Congresso, Jornada e outras atividades afins 

(Período de 2016 a 2021) 

20 

13 Participação em eventos técnicos-científicos (ouvinte) 0.5 ponto por item, 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (PRIMAPS):  

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Enfermagem em Neonatologia e Enfermagem em Urgência/Trauma 

Avenida Getúlio Guaritá, nº. 130 - Bairro: Abadia – Uberaba-MG.  
 E-mail: primaps@uftm.edu.br  

 

 

relacionados com a profissão específica e com a área da saúde. 

As atividades pontuadas neste item, não serão pontuadas 

nos itens 15, 16 e 17. 

máximo de 10 pontos   

14 Participação em outros eventos técnico-científicos não 

relacionados com a área da saúde. 

0.2 ponto por item, 

máximo de 2 pontos 

15 Cursos na área da saúde, com carga horária mínima de 4 horas. 0.25 ponto por item, 

máximo de 2,5 pontos  

16 Cursos na área da saúde com carga horária mínima de 30 horas. 0.5 ponto por item, 

máximo de 2,5 pontos  

17 Cursos na área da saúde com carga horária mínima de 180 

horas.  

1.0 ponto por item, 

máximo de 3 pontos  

SUBTOTAL DE PONTOS 

 Outras atividades 15 

18 Pós-Graduação Lato Sensu concluída (com carga horária 

mínima de 360 horas)  

(Cursos de Especialização, Aprimoramento, Residência, com 

declaração de conclusão)  

1.0 ponto por item, 

máximo de 3 pontos  

19 Pós-Graduação Stricto Sensu concluído. 

(Doutorado relacionado com a área profissional do 

candidato, com declaração de conclusão). 

2.5 pontos por item, 

máximo de 2,5 pontos  

20 Pós-Graduação Stricto Sensu concluído. 

(Mestrado relacionado com a área profissional do candidato, 

com declaração de conclusão). 

1,5 pontos por item, 

máximo de 1,5 pontos  

21 Participação em comissão organizadora de eventos técnicos- 

científicos. 

(Pontuação por participação comprovada). 

0.5 ponto por item, 

máximo de 3,5 pontos  

22 Aprovação em concurso público. 

(Pontuação por aprovação comprovada). 

0.25 ponto por item, 

máximo de 0,5 ponto 

23 Conhecimento de línguas estrangeiras (declaração/certificado 

de comprovação de conclusão do curso (mínimo de um ano), 

emitido pela instituição de ensino de línguas). (Pontuação 

por idioma) 

 

0.5 ponto por item, 

máximo de 2,0 pontos  

24 Atividades acadêmica representativas (participação em diretório 

acadêmica, conselhos universitários, empresas júniores, 

colegiados universitários, entre outras)  

(pontuação por representação) 

0.5 ponto por item, 

máximo de 2,0 pontos  

SUBTOTAL DE PONTOS 

 Experiência profissional 10 

24 Experiência profissional remunerada de nível superior relacionada 

com a área da saúde (pontuação por ano de experiência 

comprovado).  

1.0 ponto por item, 

máximo de 8 pontos  

25 Experiência profissional de nível técnico relacionada com a área 

de saúde (pontuação por ano de experiência). 

 

0.25 ponto por item, 

máximo de 2,0 pontos  
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Experiência profissional voluntária de nível superior ou técnico 

relacionada com a área da saúde realizada após a finalização da 

graduação (pontuação por ano de experiência comprovado). 

 

TOTAL DE PONTOS 100 

 


