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 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA UNIJUÍ/FUMSSAR 

 EDITAL VRPGPE Nº 25/2021 

 SELEÇÃO  DE  CANDIDATOS  ÀS  VAGAS  DO  PROGRAMA  DE 
 PÓS-GRADUAÇÃO,  ESPECIALIZAÇÃO  LATO  SENSU  ,  NA  MODALIDADE  DE 
 RESIDÊNCIA  MULTIPROFISSIONAL  EM  SAÚDE  DA  FAMÍLIA,  PARA  O 
 PERÍODO LETIVO DE 2022/2024. 

 1. PREÂMBULO 

 1.1.  A  UNIVERSIDADE  REGIONAL  DO  NOROESTE  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  (UNIJUÍ), 
 Ins�tuição  de  Educação  Superior  Comunitária  man�da  pela  FUNDAÇÃO  DE  INTEGRAÇÃO, 
 DESENVOLVIMENTO  E  EDUCAÇÃO  DO  NOROESTE  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  (FIDENE), 
 e  a  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  SANTA  ROSA  (FUMSSAR),  através  da  Coordenadora  do 
 Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da  Família,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
 torna  públicas  as  normas  e  informações  estabelecidas  para  o  processo  sele�vo  de  preenchimento 
 das  vagas  do  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da  Família  UNIJUÍ/FUMSSAR, 
 em  conformidade  ao  disposto  na  legislação  federal,  especialmente  a  Lei  nº  11.129,  de  30  de 
 junho  de  2005  ;  a  Portaria  Interministerial  nº  1.077,  de  12  de  novembro  de  2009  ,  com  redação 
 dada  pela  Portaria  Interministerial  nº  16,  de  22  de  dezembro  de  2014  ;  a  Portaria  Conjunta  nº 
 04,  de  16  de  outubro  de  2015  ,  ao  Regimento  Interno  da  Comissão  de  Residência 
 Mul�profissional (COREMU) e do Programa de Residência Mul�profissional em Saúde da Família. 

 1.2.  O  presente  edital  foi  aprovado  pela  Comissão  de  Residência  Mul�profissional  (COREMU)  e  as 
 vagas  do  Programa  foram  aprovadas  pelo  Despacho  da  Vice-Reitoria  de  Pós-Graduação,  Pesquisa 
 e Extensão (  VRPGPE) da UNIJUÍ nº 14/2021, de 06 de outubro de 2021. 

 1.3.  As  Residências  Mul�profissionais  e  em  Área  Profissional  da  Saúde  “  c  ons�tuem  modalidade 
 de  ensino  de  pós-graduação  lato  sensu  ,  sob  forma  de  curso  de  especialização  caracterizado  por 
 ensino  em  serviço,  de  responsabilidade  conjunta  dos  setores  da  educação  e  da  saúde,  com  carga 
 horária  de  60  (sessenta)  horas  semanais  e  duração  mínima  de  2  (dois)  anos,  em  regime  de 
 dedicação exclusiva  ” (P.M. nº 1.077/2009 e P.I. nº 16/2014)  . 

 1.4.  A  seleção  dos  candidatos  inscritos  ao  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da 
 Família  é  realizada  pela  Universidade  Regional  do  Noroeste  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul 
 (UNIJUÍ)  e  pela  Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Santa  Rosa  (FUMSSAR),  segundo  as  normas 
 estabelecidas  neste  edital  e  em  conformidade  às  disposições  do  Programa  de  Residência 
 Mul�profissional em Saúde da Família, aprovado pelo Despacho  VRPGPE nº 14/2021. 

 1.5.  Para  estar  apto  a  candidatar-se  às  vagas  ofertadas  neste  Edital  é  necessário  ser  residente  e 
 domiciliado no Brasil e cumprir os requisitos especificados neste Edital. 

 1.6.  O  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da  Família  tem  duração  de  24  (vinte  e 
 quatro)  meses  e  a  Titulação  conferida  aos  concluintes  do  Programa  com  aprovação  é:  Especialista 
 Lato Sensu  - Residência Mul�profissional em Saúde da Família; 

 1.7.  Podem  inscrever-se  no  processo  sele�vo  profissionais  graduados  e  registrados  em  seu 
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 respec�vo  Conselho  Profissional,  nas  áreas  de  Educação  Física  (bacharelado)  ,  Enfermagem  , 
 Farmácia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social  . 

 1.7.1.  Podem  inscrever-se,  também,  candidatos  em  fase  de  conclusão  do  curso  de  graduação,  das 
 áreas  acima  indicadas,  desde  que  a  comprovação  de  sua  colação  de  grau  ocorra  até  o  primeiro 
 (1º)  dia  do  período  le�vo  de  ingresso  no  Programa  de  Residência  e  a  comprovação  de  inscrição  no 
 Conselho  Profissional  respec�vo  ocorra  até  15  (quinze)  dias  após  ter  iniciado  as  a�vidades  da 
 residência. 

 1.8.  O  Residente  deve  ter  Dedicação  Exclusiva  ao  Programa  de  Residência,  não  podendo 
 desenvolver  outras  a�vidades  profissionais  no  período  de  realização  do  mesmo,  conforme  dispõe 
 o  §  2º,  do  Art.  13  da  Lei  nº  11.129,  de  30  de  junho  de  2005  ,  e  Art.  1º  da  Portaria  Interministerial 
 nº  1.077,  de  12  de  novembro  de  2009  ,  com  redação  dada  pela  Portaria  Interministerial  nº  16,  de 
 22 de dezembro de 2014  . 

 1.9.  O  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da  Família  é  reconhecido  pelo 
 Ministério da Educação, através do Parecer nº 629/2018/CGRS/DDES/SESU. 

 2. DO NÚMERO DE VAGAS EM CADA ÁREA PROFISSIONAL E DA BOLSA 

 2.1.  O  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da  Família  oferece  as  vagas  abaixo 
 estabelecidas, em conformidade às respec�vas áreas profissionais: 

 - 1 (uma) vaga para a área de Educação Física (bacharelado); 

 - 4 (quatro) vagas para a área de Enfermagem; 

 - 1 (uma) vaga para a área de Farmácia; 

 - 1 (uma) vaga para a área de Nutrição; 

 - 2 (duas) vagas para a área de Odontologia; 

 - 1 (uma) vaga para a área de Psicologia e 

 - 1 (uma) vaga para a área de Serviço Social. 

 2.2.  Após  ingressar  no  Programa  o  Profissional  de  Saúde  o  Residente  recebe  uma  bolsa-trabalho, 
 de acordo com o disposto nas normas que regem a matéria (legislação federal vigente). 

 3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 3.1.  As  inscrições  de  candidatos  interessados  em  par�cipar  deste  processo  sele�vo,  cujo  período 
 le�vo  inicia  em  02/03/2022  e  finaliza  em  28/02/2024,  devem  ser  efetuadas  no  período  de 
 13/10/2021  a  28/11/2021,  exclusivamente  via  Internet,  no  seguinte  endereço  eletrônico  : 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  . 

 3.2.  Para  realizar  a  inscrição  o  candidato  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico  acima  indicado  , 
 preencher  todos  os  campos  do  formulário  e  enviar  a  solicitação  de  sua  inscrição,  conforme 
 instruções  con�das  na  página.  Ao  completar  o  preenchimento  dos  campos,  deverá  imprimir  as 
 informações  sobre  sua  inscrição  e  o  boleto  bancário  de  pagamento  da  inscrição,  correspondente 
 ao  valor  de  R$  200,00  (duzentos  reais),  a  ser  pago  nos  caixas  da  UNIJUÍ  ou  em  qualquer  agência 
 bancária  ou  lotérica.  A  inscrição  é  efe�vada  somente  após  a  confirmação  do  pagamento  da  taxa 
 de  inscrição  pelo  candidato,  sendo  que  o  comprovante  de  agendamento  de  pagamento  não  é 
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 aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 

 3.3.  O  pagamento  da  inscrição  deverá  ocorrer,  impreterivelmente,  até  o  dia  29  de  novembro  de 
 2021,  independente  de  feriado  municipal,  estadual  ou  federal,  sendo  vedada  a  possibilidade  de 
 prorrogação desta data. 

 3.4.  Não  são  aceitos/deferidos  quaisquer  pedidos  de  isenção  de  pagamento  do  valor  da  taxa  de 
 inscrição, seja qual for o mo�vo e/ou fundamento alegado pelo candidato. 

 3.5.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  efetuar  a  guarda  do  comprovante  de  pagamento 
 da inscrição para futura conferência, em caso de necessidade. 

 3.6.  Não  haverá  devolução  da  taxa  de  inscrição  por  mo�vos  próprios  dos  candidatos,  mesmo  que 
 o  candidato,  por  qualquer  mo�vo,  não  tenha  sua  inscrição  homologada.  A  devolução  do  valor  da 
 taxa  dar-se-á  exclusivamente  por  cancelamento  do  processo  sele�vo,  quando  mo�vado  pela 
 UNIJUÍ e FUMSSAR. 

 3.7.  A  UNIJUÍ  e  a  FUMSSAR  não  se  responsabilizam  por  inscrições  não  recebidas  por  mo�vos  de 
 ordem  técnica,  falhas  de  comunicação,  conges�onamento  das  linhas  de  comunicação  ou  outros 
 fatores alheios a estes, que impossibilitem a transferência de dados. 

 3.8.  Não  serão  aceitas  inscrições  feitas  em  desacordo  ao  estabelecido  no  item  ‘3.1’  e  ‘3.2’  deste 
 Edital. 

 3.9.  Os  candidatos  com  graduação  concluída  no  exterior  devem  apresentar  o  documento  de 
 revalidação  do  diploma,  respeitando-se  os  acordos  internacionais  de  reciprocidade  ou 
 equiparação,  nos  termos  do  §  2º,  do  Art.  48  da  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996  (LDB)  e 
 Resolução MEC nº 3, de 22 de junho de 2016  . 

 3.10.  O  candidato  só  poderá  concorrer  a  uma  única  área  e  vaga.  O  candidato  que  efetuar  o 
 pagamento  de  inscrição  em  mais  de  uma  área/vaga,  terá  validado  somente  a  primeira  inscrição, 
 considerando a data/hora do boleto de pagamento. 

 3.11.  O  candidato  ao  efe�var  sua  inscrição,  assume  inteira  responsabilidade  pelas  informações 
 constantes  no  seu  formulário  de  inscrição,  sob  as  penas  da  lei  e  assume  estar  ciente  e  de  acordo 
 com  as  exigências  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,  do  qual  não  poderá  alegar 
 desconhecimento,  ficando,  desde  já,  cien�ficado  de  que  as  informações  inverídicas  ou  incorretas 
 por  ele  prestadas  na  ocasião  da  inscrição  ou  na  documentação  comprobatória,  resultarão 
 automa�camente na sua desclassificação. 

 3.12.  A  inscrição  no  processo  sele�vo  implica  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  das  condições 
 estabelecidas  por  este  Edital,  de  forma  que,  o  candidato  não  poderá,  em  hipótese  alguma,  alegar 
 desconhecimento  do  mesmo.  Antes  de  efetuar  a  inscrição,  o  candidato  deverá  tomar  ciência  do 
 conteúdo deste Edital e cer�ficar-se de que preenche todos os requisitos exigidos; 

 3.13.  A  listagem  com  a  homologação  das  inscrições  será  divulgada  no  dia  02  de  dezembro  de 
 2021  pelo endereço eletrônico  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  . 

http://www.unijui.edu.br/
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 4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 4.1.  O  processo  de  seleção  às  vagas  é  composto  de  4  (quatro)  etapas  dis�ntas:  Prova  Escrita 
 Obje�va, Carta de Interesse,  Análise de Títulos e Entrevista  . 

 4.2.  Prova  Escrita  Obje�va  :  Será  aplicada  no  dia  04  de  dezembro  de  2021  (sábado),  no  Campus 
 Santa Rosa, com início às  09 horas e término às 12 horas  . 

 4.2.1.  Somente  o  candidato  que  es�ver  na  lista  de  inscrição  homologada  e  que  apresentar 
 documento de iden�dade com fotografia, poderá realizar a prova escrita. 

 4.2.2.  A  Prova  Escrita  obje�va  constará  de  30  (trinta)  questões  sobre  Atenção  Primária/Atenção 
 Básica em Saúde e Saúde da Família com bibliografia de apoio no  ANEXO I  deste Edital. 

 4.2.3.  A  Prova  Escrita  obje�va  deverá  ser  feita  pelo  próprio  candidato,  a  mão,  não  sendo 
 permi�da  a  interferência  e/ou  a  par�cipação  de  outras  pessoas,  salvo  em  caso  de  candidato  que 
 tenha  solicitado  condição  especial,  em  função  de  deficiência  �sica  que  impossibilite  a  redação 
 pelo próprio candidato. 

 4.2.4.  O  candidato  não  poderá  alegar  quaisquer  desconhecimentos  sobre  a  realização  da  prova 
 escrita  como  jus�fica�va  de  sua  ausência.  O  não  comparecimento  à  prova  escrita,  qualquer  que 
 seja  o  mo�vo,  caracteriza  desistência  do  candidato  e  resultará  na  eliminação  do  mesmo  no 
 Processo Sele�vo. 

 4.2.5.  O  gabarito  da  Prova  Escrita  Obje�va  será  divulgado  após  o  encerramento  da  mesma,  em 
 mural  de  fácil  visualização,  no  corredor  do  Bloco  B  da  UNIJUÍ  ,  Campus  Santa  Rosa  e  no  site 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  . 

 4.3.  Carta  de  Interesse  :  Os  candidatos  devem  entregar  no  dia  04  de  dezembro  de  2021  (dia  da 
 prova  escrita)  das  08h30min  às  12h,  na  sala  da  Coordenação  do  Processo  Sele�vo  ,  um  texto  de 
 até  2  laudas  (fonte:  Arial  10,  espaçamento  1,5),  com  as  mo�vações,  jus�fica�vas  e  demonstração 
 de  seu  interesse  pessoal  em  integrar  o  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da 
 Família. 

 4.3.1.  Não  serão  aceitas  Cartas  de  Interesse  fora  do  prazo  e  em  desacordo  à  forma  es�pulada 
 neste  Edital.  A  etapa  de  análise  da  Carta  de  Interesse  é  classificatória  e,  se  não  entregue, 
 desclassifica o candidato do processo sele�vo. 

 4.3.2.  O  resultado  da  pontuação  atribuída  da  análise  da  Carta  de  Interesse,  conforme  o  item  6.2  e 
 6.1.1  deste  Edital  será  divulgado  no  endereço  eletrônico 
 www.unijui.edu.br/educacao-con�nuada  , no dia  10 de dezembro de 2021  . 

 4.4.  Análise  de  Títulos  :  As  cópias  dos  documentos  com  os  Títulos  a  serem  pontuados  nesta  etapa 
 deverão  ser  entregues,  no  dia  04  de  dezembro  de  2021  (dia  da  prova  escrita)  das  08h30min  às 
 12h, na  sala da Coordenação do Processo Sele�vo  . 

 4.4.1.  Deverão  ser  apresentados  para  análise  SOMENTE  os  Títulos  elencados  no  ANEXO  II  deste 
 Edital,  com  auten�cação  eletrônica,  �mbre  da  Ins�tuição  emitente  ou  registro  com  carimbo  e 
 assinatura. 

 4.4.2.  Não  serão  aceitos  Títulos  fora  do  prazo  e  em  desacordo  à  forma  es�pulada  neste  Edital.  A 
 etapa  de  análise  de  Títulos  é  classificatória  e  não  elimina  o  candidato  que  não  fizer  a  entrega  de 
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 �tulos. 

 4.4.3.  O  resultado  da  pontuação  atribuída  aos  candidatos  que  �veram  �tulos  avaliados,  conforme 
 o  item  6.3  e  6.1.1  deste  edital  será  divulgado  no  endereço  eletrônico 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  , no dia  10 de dezembro de 2021  . 

 4.5.  Entrevista  :  A  entrevista  será  realizada  no  dia  16  de  dezembro  de  2021  e  serão  abordados  os 
 seguintes itens: 
 a)  escolha  do  candidato  pela  profissão  e  pela  área  atenção  básica/saúde  da  família/  saúde 
 cole�va; 
 b) perspec�vas de trabalho interprofissional na atenção primária à saúde; 
 c)  compromisso  com  sua  formação  profissional  na  residência  mul�profissional  em  saúde  da 
 família. 

 5.  DA  EXCLUSÃO  DO  PROCESSO  SELETIVO:  É  automa�camente  excluído  do  processo  sele�vo,  o 
 candidato que: 

 a)  Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção; 

 b)  Não  apresentar  toda  a  documentação  requerida  nos  prazos  e  condições  es�puladas  neste 
 Edital; 

 c)  Não par�cipar das etapas eliminatórias do processo sele�vo; 

 d)  Não  confirmar  a  par�cipação  no  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da 
 Família, na data especificada neste Edital, no caso de ser selecionado. 

 e)  Durante  a  entrevista  ou  carta  de  intenções  manifestarem  postura  incompa�vel  com  as  funções 
 do Profissional Residente no Programa de Residência Mul�profissional em Saúde da Família. 

 6. DA FORMA DE AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 6.1.  Prova  Escrita  Obje�va  :  Esta  etapa  é  classificatória  e  o  resultado  da  prova  é  a  soma  dos 
 pontos ob�dos em cada questão. Para cada acerto, são  atribuídos 2 (dois) pontos. 

 6.1.1.  Na  Prova  Escrita  Obje�va  os  candidatos  são  classificados,  em  cada  área,  por  ordem 
 decrescente  dos  pontos  ob�dos.  São  chamados  para  par�cipar  das  etapas  posteriores  (6.2,  6.3, 
 6.4) os candidatos por área, em conformidade aos seguintes critérios: 

 ●  Educação Física: as 3 (três) maiores notas; 

 ●  Enfermagem: as 8 (oito) maiores notas; 

 ●  Farmácia: as 3 (três) maiores notas; 

 ●  Nutrição: as 3 (três) maiores notas; 

 ●  Odontologia: as 4 (quatro) maiores notas; 

 ●  Psicologia: as 3 (três) maiores notas; 

 ●  Serviço Social: as 3 (três) maiores notas. 

 6.2.  Carta  de  Interesse  :  É  um  documento  classificatório  do  processo  sele�vo  e  deverá  ser 
 entregue juntamente com os �tulos. O documento será avaliado com os seguintes parâmetros: 

 ●  Capacidade  de  argumentação  e  ar�culação  da  trajetória  acadêmica  do  candidato  com  o 
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 interesse na residência; 

 ●  Capacidade de ar�culação das ideias do texto de forma clara; 

 ●  Capacidade de síntese; 

 ●  U�lização da ortografia e gramá�ca formal. 

 6.2.1.  Será  avaliada  a  carta  de  interesse  dos  candidatos  por  área  conforme  definição  do  item  6.1.1 
 deste edital. 

 6.3.  Análise  de  Títulos  :  A  pontuação  estabelecida  para  cada  �tulo  a  ser  analisado  está  descrita  no 
 ANEXO II  deste Edital, sendo que o candidato poderá obter até o máximo de 10 (dez) pontos. 

 6.3.1.  Serão  analisados  os  �tulos  dos  candidatos  por  área  conforme  definição  do  item  6.1.1  deste 
 edital. 

 6.4  Entrevista  :  Os  candidatos  classificados  por  área,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  no 
 item  6.1.1,  devem  par�cipar  da  etapa  referente  a  entrevista,  sob  pena  de  serem  eliminados  do 
 processo.  Convocação  dos  Candidatos  para  entrevista  acontecerá  no  dia  14  de  dezembro  de  2021 
 através do site  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  . 

 6.4.1.  Na entrevista serão avaliados os candidatos conforme os seguintes parâmetros; 

 ●  Clareza de obje�vos e pretensões em relação ao Programa; 

 ●  Capacidade  de  sustentação  da  argumentação  de  temas  sobre  o  Sistema  Único  de  Saúde  e 
 a Estratégia Saúde da Família; 

 ●  Disponibilidade de tempo integral e imediata, além de dedicação exclusiva ao Programa. 

 6.4.2.  Serão  convocados  para  entrevista  os  candidatos  por  área  conforme  definição  do  item  6.1.1 
 deste Edital. 

 6.4.3.  No  caso  do  não  preenchimento  das  vagas  no  prazo  das  matrículas  poderá  ocorrer  uma 
 nova entrevista dentre os candidatos classificados. 

 7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 7.1.  A  nota  final  de  cada  candidato  será  o  somatório  dos  pontos  ob�dos  nas  4  (quatro)  etapas  do 
 processo de seleção, de acordo com os pesos de cada uma das etapas, os quais são os seguintes: 

 ●  Prova Escrita: Peso 60 (sessenta) pontos 

 ●  Análise de Títulos: Peso 20 (vinte) pontos 

 ●  Entrevista: Peso 10 (dez) pontos 

 ●  Carta de interesse: peso 10 (dez) pontos 

 7.2.  A  classificação  dos  candidatos  aprovados  far-se-á  pela  ordem  decrescente  das  notas  finais 
 dos candidatos. 

 7.3.  Serão  selecionados  aqueles  candidatos  que,  pela  ordem  decrescente  de  classificação, 
 preencherem o número de vagas oferecidas. 

 7.4.  Após  a  convocação  de  todos  os  aprovados,  restando  vaga,  a  Comissão  Organizadora  do 
 Processo  Sele�vo  poderá  convocar  os  candidatos  da  área  correspondente,  que  fizeram  a  prova 
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 obje�va  e  que  ob�veram  nota  de  classificação,  porém,  não  convocados  para  a  segunda  fase,  para 
 a  con�nuação  do  processo  de  seleção,  ou  seja,  a  realização  da  Carta  de  Interesse,  Análise  de 
 Títulos e Entrevista. 

 7.5.  Caso  ocorram  desistências  de  candidatos  selecionados,  poderão  ser  chamados  a  ocupar  as 
 vagas  outros  candidatos  aprovados,  respeitada  a  ordem  de  classificação  e  de  acordo  com  o  prazo 
 estabelecido neste Edital. 

 7.6.  Em  caso  de  empate,  os  critérios  de  desempate  são  o  maior  número  de  acertos  na  prova 
 escrita, maior pontuação na prova de �tulos e, por úl�mo, sorteio, nesta ordem. 

 7.7.  O  Resultado  Final  será  divulgado  no  endereço  eletrônico 
 www.unijui.edu.br/educacao-con�nuada  ,  até  o  dia  21  de  dezembro  de  2021,  contendo  o  nome, 
 e  o  resultado  final,  de  acordo  com  os  seguintes  critérios:  Selecionado:  classificado  dentro  do 
 número  de  vagas;  Suplente  :  aprovado,  porém  além  do  número  de  vagas  na  classificação  (item 
 6.1.1);  Eliminado  :  reprovado  no  processo  pelo  mo�vo  de  não  realização  da  prova  escrita  ou  por 
 causa diversa, em conformidade às especificadas neste Edital. 

 8. DOS RECURSOS 

 8.1.  O  r  ecurso  pode  ser  interposto  de  acordo  com  as  especificações  abaixo  e  em  conformidade 
 com cada etapa do processo sele�vo. 

 8.2.  Do  despacho  que  indeferir  a  homologação  da  inscrição,  o  candidato  pode  interpor  recurso 
 dirigido  à  Coordenação  do  Processo  Sele�vo  a  ser  entregue,  em  pe�ção  fundamentada,  das  8h 
 até  às  11h30  do  dia  03  de  dezembro  de  2021,  protocolada  no  Núcleo  Acadêmico  da  UNIJUÍ  ou  na 
 Unidade de Educação Con�nuada da UNIJUÍ, Campus Ijuí. 

 8.2.1.  O  recurso  será  analisado  pela  Coordenação  do  Processo  Sele�vo,  com  emissão  de  Parecer 
 em  caráter  defini�vo,  a  ser  divulgado  no  dia  03  de  dezembro  de  2021),  no  site 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  .  Da  decisão  final  da  Coordenação  do  Processo  Sele�vo 
 não cabe mais nenhum recurso, sendo este resultado defini�vo 

 8.3.  Para  a  Prova  Escrita  o  candidato  pode  interpor  um  único  Recurso  ,  podendo  ser  escrito 
 manualmente,  com  fundamentação  do  pedido,  dirigido  à  Coordenação  do  Processo  Sele�vo  a  ser 
 entregue,  das  13h30min  até  às  17h  do  dia  06  de  dezembro  de  2021,  no  Núcleo  Acadêmico  da 
 UNIJUÍ,  Campus  Santa  Rosa  ou  na  Unidade  de  Educação  Con�nuada  da  UNIJUÍ,  Campus  Ijuí.  Se  o 
 candidato entender necessário poderá solicitar acesso à prova para a elaboração do Recurso. 

 8.3.1.  A  resposta  referente  ao  Recurso  da  Prova  Escrita  estará  à  disposição  do  candidato  no 
 Núcleo  Acadêmico  da  UNIJUÍ,  Campus  Santa  Rosa/RS  e/ou  na  Unidade  de  Educação  Con�nuada 
 da UNIJUÍ, Campus Ijuí, na data de  08 de dezembro de 2021  . 

 8.3.2.  Os  pontos  das  questões  eventualmente  anuladas  na  Prova  Escrita  serão  atribuídos  a  todos 
 os candidatos, independentemente de o mesmo ter ou não interposto recurso. 

 8.4.  Para  a  etapa  de  Análise  dos  Títulos,  o  candidato  que  quiser,  pode  interpor  um  único  Recurso  , 
 podendo  ser  escrito  manualmente,  com  fundamentação  do  pedido,  dirigido  à  Coordenação  do 
 Processo  Sele�vo  e  entregue  das  13h30min  até  às  17h  do  dia  13  de  dezembro  de  2021,  no 
 Núcleo  Acadêmico  da  UNIJUÍ,  Campus  Santa  Rosa  ou  na  Unidade  de  Educação  Con�nuada  da 
 UNIJUÍ, Campus Ijuí. 
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 8.4.1  A  resposta  referente  ao  Recurso  da  Análise  de  Títulos  estará  à  disposição  do  candidato  no 
 Núcleo  Acadêmico  da  UNIJUÍ,  Campus  Santa  Rosa  e/ou  na  Unidade  de  Educação  Con�nuada  da 
 UNIJUÍ, Campus Ijuí, no dia  14 de dezembro de 2021. 

 8.5 .  Da entrevista não cabe recurso  . 

 8.6.  Da Carta de Interesse não cabe recurso. 

 8. 7.  Recursos fora de prazo e sem a devida fun  damentação serão sumariamente indeferidos. 

 8.8.  Da  decisão  final  da  Coordenação  do  Processo  Sele�vo  não  cabe  mais  nenhum  recurso,  sendo 
 este resultado defini�vo. 

 9.  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  SELECIONADOS  PARA  A  MATRÍCULA,  DA  PERDA  DA  VAGA  E  DO 
 DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 9.1.  Os  candidatos  selecionados  deverão  apresentar-se  na  Central  de  Atendimento  ao  Estudante  , 
 Campus  Santa  Rosa,  ou  na  Secretaria  Acadêmica,  Campus  Ijuí  em  09  de  fevereiro  de  2022,  no 
 turno  da  tarde  ,  das  13h30min  até  as  17h  com  a  documentação  completa  necessária  para 
 matrícula  e  confirmação  da  sua  par�cipação  no  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em 
 Saúde da Família 2022/2024. 

 9.2.  Passado  o  prazo  estabelecido  no  item  9.1  e  restando  vagas,  serão  convocados  os  suplentes 
 conforme  a  classificação  nas  3  (três)  etapas  do  processo,  até  o  prazo  máximo  em  que  seja  possível 
 iniciar o curso na data prevista no cronograma. 

 9.3.  O  candidato  convocado  para  ocupar  vaga  de  desistência  terá  o  prazo  improrrogável  de  24 
 (vinte  e  quatro)  horas,  contados  de  sua  convocação  via  telefone,  para  efetuar  a  sua  matrícula,  sob 
 pena  de  perdê-la.  A  convocação  será  feita  por  telefone  pela  secretaria  da  Unidade  de  Educação 
 Con�nuada. 

 9.4. Documentos obrigatórios para a Matrícula: 

 a)  Cópia  legível  da  Carteira  de  Iden�dade,  CPF,  número  de  inscrição  no  INSS  e  PIS/PASEP/NIT, 
 �tulo  eleitoral,  comprovante  do  serviço  militar  e  número  de  conta  corrente  (não  pode  ser  conta 
 poupança). 

 b)  Cópia  auten�cada  do  Diploma  de  Graduação  ou  do  Atestado  de  Conclusão  do  Curso  de 
 Graduação e Histórico Escolar. 

 c) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou, na situação de casado da Cer�dão de Casamento. 

 d)  Cópia  da  Carteira  de  Iden�dade  Profissional  (Conselho  Regional),  ou  do  protocolo  de  inscrição 
 no conselho profissional. 

 e) Cópia de Comprovante de Residência Domiciliar. 

 f) Foto 3x4 atualizada. 

 g) Cópia da Carteira de Vacinação atualizada. 

 h) Informação da data do primeiro emprego. 

 i) Informação do Grupo sanguíneo e Fator Rh. 

 j) Número da conta salário vinculada à conta corrente, na CAIXA ou no Banco do Brasil, do �tular. 
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 9.4.1.  No  desenvolvimento  de  quaisquer  a�vidades  relacionadas  à  execução  deste  Edital,  as 
 Partes  observarão  o  regime  legal  da  proteção  de  dados  pessoais,  empenhando-se  em  proceder  ao 
 tratamento  de  dados  pessoais  que  venha  mostrar-se  necessário,  no  estrito  e  rigoroso 
 cumprimento  da  Lei  nº  13.709/2018,  eventuais  alterações  e  regulamentações,  assegurando  o 
 cumprimento das disposições legais aplicáveis. 

 9.4.2.  O  candidato  inscrito  no  processo  sele�vo  regulamentado  por  este  Edital  autoriza  a 
 FIDENE/UNIJUÍ  e  a  FUMSSAR  a  u�lizar  os  seus  dados  para  os  fins  e  propósitos  deste  Edital,  para 
 fins acadêmicos e na execução do objeto contratual. 

 9.5.  Perda/Abdicação  da  vaga  :  Ficam  desde  já  adver�dos  os  candidatos  de  que  a  não 
 apresentação  da  documentação  exigida  para  a  matrícula  no  prazo  estabelecido  implica  na 
 perda/abdicação da vaga. 

 9.6.  Do  Desligamento  do  Programa:  A  permanência  no  Programa  de  Residência  Mul�profissional 
 em  Saúde  da  Família  por  período  inferior  a  30  (trinta)  dias  implicará  em  inexistência  de  direito  de 
 recebimento  de  qualquer  forma  de  remuneração.  Caberá  apenas  o  fornecimento  eventual  de 
 declarações  de  aprovação  no  processo  sele�vo.  O  Profissional  de  Saúde  Residente  que  solicitar 
 desligamento  do  programa  decorridos  31  (trinta  e  um)  dias  do  mesmo  deverá  automa�camente 
 res�tuir  à  COREMU  o  valor  total  recebido  a  �tulo  de  bolsa-trabalho  até  então  contemplado,  nos 
 termos do disposto no Regimento do Programa. 

 10. DO CRONOGRAMA 

 As  datas  de  realização  das  inscrições  e  sua  homologação,  das  etapas  do  processo  sele�vo,  bem 
 como da divulgação dos respec�vos resultados, constam no quadro abaixo: 

 DATAS  ETAPAS  LOCAL/HORÁRIO 
 13 de outubro à 28 de 
 novembro de 2021  Período de inscrições  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 29 de novembro de 2021 
 Úl�mo dia para 
 pagamento da 
 inscrição 

 Caixas da Unijuí, qualquer agência bancária 
 ou lotérica 

 02 de dezembro de 2021 
 Divulgação da 
 Homologação das 
 inscrições 

 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 03 de dezembro de 2021 
 (manhã) 

 Recurso em face da 
 não homologação da 
 inscrição 

 Das  8  horas  até  às  11h30min.  O  recurso 
 deve  ser  protocolado  no  Núcleo  Acadêmico 
 da  UNIJUÍ  ou  na  Unidade  de  Educação 
 Con�nuada da UNIJUÍ, Campus Ijuí 

 03 de dezembro de 2021 
 (tarde) 

 Resultado do recurso 
 da não Homologação 

 O  recurso  será  analisado  pela  Coordenação 
 do  Processo  Sele�vo,  com  emissão  de 
 Parecer  em  caráter  defini�vo,  a  ser 
 divulgado  no  dia  03  de  dezembro  de  2021 
 no  site 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada  . 
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 Da  decisão  final  da  Coordenação  do 
 Processo  Sele�vo  não  cabe  mais  nenhum 
 recurso, sendo este resultado defini�vo 

 04 de dezembro de 2021  Realização da Prova 
 Escrita 

 Campus Santa Rosa/RS, com início às 9h e 
 término às 12h. 

 04 de dezembro de 2021 

 Entrega dos Títulos 
 para análise e 
 entrega da Carta de 
 Interesse para a vaga 

 Das 8h30min às 12h00min na sala da 
 Coordenação do Processo Sele�vo, na 
 UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS 

 04 de dezembro de 2021 
 Divulgação do 
 Gabarito da prova 
 escrita 

 Ao término do processo sele�vo da prova 
 escrita, na UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS e 
 após, no site 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 06 de dezembro de 2021  Recurso da Prova 
 Escrita 

 Das 13h30min até às 17h.  O recurso deve 
 ser protocolado  no Núcleo Acadêmico da 
 UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS ou na 
 Unidade de Educação Con�nuada da UNIJUÍ, 
 Campus Ijuí. 

 08 de dezembro de 2021  Resposta ao Recurso 
 da Prova Escrita 

 Núcleo Acadêmico da UNIJUÍ, Campus Santa 
 Rosa/RS ou na Unidade de Educação 
 Con�nuada da UNIJUÍ, Campus Ijuí - 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 08 de dezembro de 2021  Resultado Final da 
 Prova Escrita  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 10 de dezembro de 2021  Resultado da Análise 
 dos Títulos 

 A par�r das 15 horas no 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 13 de dezembro de 2021  Recurso da Análise 
 dos Títulos 

 Das 13h30min até as .  O recurso deve ser 
 protocolado no Núcleo Acadêmico da 
 UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS ou na 
 Unidade de Educação Con�nuada da UNIJUÍ, 
 Campus Ijuí 

 14 de dezembro de 2021  Resposta ao Recurso 
 da Análise dos Títulos 

 Núcleo Acadêmico da UNIJUÍ, Campus Santa 
 Rosa/RS ou na Unidade de Educação 
 Con�nuada da UNIJUÍ, Campus Ijuí - 
 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 14 de dezembro de 2021  Resultado Final 
 Análise dos Títulos  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 10 de dezembro de 2021  Resultado da prova 
 de Carta de Interesse  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 14 de dezembro de 2021 
 Convocação dos 
 Candidatos para 
 entrevista 

 www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 16 de dezembro de 2021  Entrevista  Na UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS, no turno 
 da tarde 
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 21 de dezembro de 2021 
 – Tarde 

 Resultado Final do 
 Processo sele�vo  www.unijui.edu.br/educacaocon�nuada 

 09 de fevereiro de 2022  Matrícula dos 
 selecionados 

 Das 13h30min às 17h no Núcleo Acadêmico 
 da UNIJUÍ, Campus Santa Rosa/RS ou na 
 Secretaria Acadêmica da UNIJUÍ do Campus 
 Ijuí/RS. 

 02 de março de 2022  Início do ano le�vo 
 no programa 

 8h – NEP – Núcleo de Ensino e Pesquisa – 
 FUMSSAR. Rua Santa Cruz, 33. Santa 
 Rosa/RS 

 11  .  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 11.1.  Os  candidatos  devem  comparecer  ao  local  des�nado  à  realização  da  Prova  Escrita  Obje�va, 
 com  antecedência  de  30  (trinta)  minutos  em  relação  ao  horário  programado  para  início,  munidos 
 de caneta esferográfica (preta ou azul) e de documento oficial de iden�dade, com fotografia. 

 11.2.  Não  é  permi�da  a  consulta  a  referências  de  quaisquer  espécies,  nem  o  uso  de  máquinas  de 
 calcular ou aparelhos eletrônicos (celular, tablet, smartphone, etc.). 

 11.3.  Não  é  permi�do  portar  qualquer  objeto  além  dos  documentos  descritos  como  necessários, 
 sendo disponibilizado espaço para a guarda de pastas e bolsas. 

 11.4.  Tenta�vas  de  comunicação  entre  os  candidatos  serão  consideradas  como  fraude.  Neste  caso 
 os  envolvidos  serão  re�rados  da  sala  de  exame,  desclassificados  do  processo  sele�vo  e  não  farão 
 jus a reembolso da taxa de inscrição. 

 11.5.  O  não  comparecimento  à  prova  escrita,  qualquer  que  seja  o  mo�vo,  caracteriza  desistência 
 do candidato e resultará na eliminação do processo sele�vo. 

 11.6  .  O  candidato  que  não  apresentar  os  �tulos  para  análise  na  forma,  no  prazo  e  no  local 
 estabelecido  receberá  pontuação  0,0  (zero)  na  avaliação  da  etapa  de  análise  de  �tulos,  entretanto 
 não será eliminado do processo sele�vo. 

 11.7.  A  prova  de  entrevista  é  realizada  de  forma  individual.  O  candidato  que  não  se  apresentar 
 para  entrevista,  no  prazo  e  no  local  estabelecido  receberá  pontuação  0,0  (zero)  na  avaliação  da 
 etapa entrevista e será eliminado do processo sele�vo. 

 11.8.  Os  candidatos  que  não  a�ngirem  os  critérios  estabelecidos  no  item  6.1.1.  deste  Edital  não 
 par�cipam da entrevista. 

 11.9.  Os  candidatos  convocados  devem  comparecer  ao  local  des�nado  à  realização  da  entrevista 
 com  antecedência  de  15  (quinze)  minutos  em  relação  ao  horário  programado  para  início, 
 munidos  do  cartão  de  confirmação  de  inscrição  e  de  documento  oficial  de  iden�dade,  com 
 fotografia. 

 11.10.  A  prova  de  entrevista  é  obrigatória  para  todos  os  candidatos  convocados,  sendo  eliminado 
 do processo sele�vo o candidato que não comparecer. 

 11.11.  A  documentação  dos  candidatos  não  aprovados  permanecerá  na  Secretaria  do  Programa 
 por  um  período  de  até  3  (três)  meses  após  a  divulgação  do  resultado  final.  Ao  final  deste  período, 
 a  documentação  será  inu�lizada,  salvo  se  o  candidato  providenciar  envelope  endereçado  e 

http://www.unijui.edu.br/
http://www.unijui.edu.br/educacao-continuada
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 pagamento  das  taxas  postais  para  sua  devolução  via  correio,  ou  recolher  pessoalmente  sua 
 documentação. 

 11.12.  Candidatos  com  Necessidades  Especiais  por  ocasião  da  inscrição  devem  iden�ficar  em 
 campo específico próprio no formulário de inscrição sua necessidade. 

 11.13.  Casos omissos são resolvidos pela Coordenação do Processo Sele�vo e COREMU. 

 11.14.  Os  resultados  parciais,  assim  como  outros  comunicados  que  se  façam  necessários,  serão 
 divulgados no endereço eletrônico  www.unijui.edu.br/educacao-con�nuada  . 

 11.15.  O início das a�vidades le�vas está previsto para o dia  02 de março de 2022. 

 11.16.  Os  Profissionais  de  Saúde  Residentes  que  não  entregaram  todos  os  documentos 
 necessários  no  ato  da  matrícula,  terão  até  o  dia  02  de  março  de  2022  para  entregar  no  Núcleo 
 Acadêmico da UNIJUÍ, campus Santa Rosa, fotocópia legível dos seguintes documentos: 

 a) Diploma de Graduação (auten�cada); 

 b)  Carteira  de  iden�dade  profissional  expedida  pelos  respec�vos  Conselhos  de  profissionais  ou 
 documento equivalente. 

 11.16.1.  A  não  entrega  da  documentação  no  prazo  estabelecido  implica  na  perda/abdicação  da 
 vaga. 

 11.17.  Ao  inscrever-se  no  processo  sele�vo  do  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em 
 Saúde da Família, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital. 

 11.18.  O  candidato  está  ciente  que  o  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em  Saúde  da 
 Família  depende  da  obtenção  de  bolsas-trabalho  para  os  Profissionais  de  Saúde  Residentes, 
 conforme  Portaria  Conjunta  nº  04,  de  16  de  outubro  de  2015,  expedida  pelo  MINISTÉRIO  DA 
 SAÚDE  e  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO.  Caso  o  programa  não  seja  beneficiado,  a  UNIJUÍ  e  a 
 Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Santa  Rosa-FUMSSAR  comunicarão  aos  candidatos  a  não 
 efe�vação e o cancelamento do Programa  . 

 11.19.  Este  Edital  e  outras  informações  sobre  o  Programa  de  Residência  Mul�profissional  em 
 Saúde  da  Família  podem  ser  acessadas  no  endereço  eletrônico 
 www.unijui.edu.br/educacao-con�nuada  . 

 Ijuí, RS, 07  de outubro de 2021. 

 Moane Marchesan Krug 
 Coordenadora do Programa 

 Residência Mul�profissional em Saúde da Família 
 UNIJUÍ/FUMSSAR. 

http://www.unijui.edu.br/
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 SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE 
 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020/2021 

 ANEXO I - EDITAL UNIJUÍ 

 BIBLIOGRAFIA DE APOIO PARA OS CANDIDATOS 

 1.  BRASIL.  Lei  nº  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990  e  alterações  –  Dispõe  sobre  as  condições 
 para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento 
 dos serviços correspondentes  e dá outras providências. 

 2.  ____________  Lei  nº  8.142,  de  28  de  dezembro  de  1990  e  alterações  –  Dispõe  sobre  a 
 par�cipação  da  comunidade  na  gestão  do  SUS  e  sobre  as  transferências 
 intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde  e dá outras providências. 

 3.  ____________  Ministério  da  Saúde.  Portaria  nº  2436  de  21  de  setembro  de  2017.  Brasília: 
 Diário Oficial da República Federa�va do Brasil  , 2017. 

 4.  ______________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de 
 Atenção  Básica.  Programa  Academia  da  Saúde  :  caderno  técnico  de  apoio  a  implantação  e 
 implementação  [recurso  eletrônico]  /  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde, 
 Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 220 p. : il. 

 5.  ______________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Departamento 
 de  Doenças  de  Condições  Crônicas  e  Infecções  Sexualmente  Transmissíveis.  Protocolo 
 Clínico  e  Diretrizes  Terapêu�cas  para  Atenção  Integral  às  Pessoas  com  Infecções 
 Sexualmente  Transmissíveis  (IST)  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde, 
 Departamento  de  Doenças  de  Condições  Crônicas  e  Infecções  Sexualmente  Transmissíveis. 
 – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. 248 p. : il 

 6.  ______________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de 
 Atenção  Básica.  Contribuições  dos  Núcleos  de  Apoio  à  Saúde  da  Família  para  a  Atenção 
 Nutricional  [recurso  eletrônico]  /  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde, 
 Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 39 p. : il. 

 7.  _______________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  Primária  à  Saúde. 
 Departamento  de  Saúde  da  Família.  Gestão  do  Cuidado  Farmacêu�co  na  Atenção  Básica  / 
 Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Atenção  Primária  à  Saúde,  Departamento  de  Saúde  da 
 Família – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 384 p. : il. 

 8.  ______________  Ministério  da  Saúde.  Protocolos  da  Atenção  Básica:  Saúde  das 
 Mulheres  /  Ministério  da  Saúde,  Ins�tuto  Sírio-Libanês  de  Ensino  e  Pesquisa  –  Brasília  : 
 Ministério da Saúde, 2016. 230 p. : il. 

 9.  ____________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de 
 Atenção  Básica.  A  saúde  bucal  no  Sistema  Único  de  Saúde  [recurso  eletrônico]  / 
 Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde,  Departamento  de  Atenção  Básica.  – 
 Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 350 p. : il. 
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 10.  ___________  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Secretaria  de 
 Atenção  à  Saúde.  Polí�ca  Nacional  de  Promoção  da  Saúde.  Revisão  da  Portaria  MS/GM 
 nº  687,  de  30  de  março  de  2006  /  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde, 
 Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 36 p. : il. 

 11.  ___________.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de 
 Atenção  Básica.  Polí�ca  Nacional  de  Prá�cas  Integra�vas  e  Complementares  no  SUS  - 
 PNPIC-SUS  /  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde,  Departamento  de 
 Atenção  Básica.  -  Brasília  :  Ministério  da  Saúde,  2006.  92  p.  -  (Série  B.  Textos  Básicos  de 
 Saúde) 

 12.  Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Atenção 
 Básica.  Estratégias  para  o  cuidado  da  pessoa  com  doença  crônica  /  Ministério  da  Saúde, 
 Secretaria  de  Atenção  à  Saúde,  Departamento  de  Atenção  Básica.  –  Brasília  :  Ministério  da 
 Saúde, 2014. 162 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 35) 

 13.  Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e  Par�cipa�va.  Departamento 
 de  Apoio  à  Gestão  Par�cipa�va.  Caderno  de  educação  popular  e  saúde  /  Ministério  da 
 Saúde,  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e  Par�cipa�va,  Departamento  de  Apoio  à  Gestão 
 Par�cipa�va.  -  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2007.  160  p.  :  il.  color.  -  (Série  B.  Textos 
 Básicos de Saúde 

 14.  CAMPOS,  Gastão  Wagner  de  Sousa  et  al.  (org.).  Tratado  de  saúde  cole�va  . 
 Hucitec/Fiocruz, São Paulo/Rio de janeiro, 2014. 

 15.  PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N.de.  Saúde cole�va  - teoria e prá�ca. Medbook, 2013. 

 16.  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  E  ASSESSORAMENTO  POPULAR  (CEAP)  Colaboradores:  Eliane 
 Aparecida  da  Cruz;  Fernando  Antônio  Gomes  Leles;  Henrique  Aniceto  Kujawa;  Jorge 
 Alfredo  Gimenez  Peralta;  Nara  Aparecida  Peruzzo;  Paulo  César  Carbonari;  Valdevir  Both.  O 
 SUS e a efe�vação do direito humano à saúde  . 2.ed. Passo Fundo: IFIBE: 2020. 
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 SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE 
 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022/2023 

 ANEXO II - EDITAL UNIJUÍ 

 PARA ANÁLISE DE TÍTULOS* 

 TÍTULOS  PONTUAÇÃO 
 INDIVIDUAL 

 PONTUAÇÃO 
 MÁXIMA 

 1. Formação Complementar  10 
 Par�cipação  em  a�vidades  de  Extensão  Universitária 
 com carga horária mínima de 30 (trinta) horas 

 1 por projeto  3 pontos 

 Par�cipação  em  Iniciação  Cien�fica  com  carga  horária 
 mínima de 30 (trinta) horas 

 1 por projeto  3 pontos 

 Realização  de  Estágios  não  obrigatórios  horas  ou 
 par�cipação  no  programa  “Brasil  Conta  Comigo”,  com 
 carga horária mínima de 60 (sessenta). 

 1 por estágio  4 pontos 

 2. Produção Bibliográfica e par�cipação em eventos**  10 
 Ar�gos  completos  publicados  em  periódico  cien�fico  e 
 resumos expandidos publicados em anais de eventos 

 1,0 por publicação  4 pontos 

 Resumo em anais de eventos  0,5 por resumo  4 pontos 
 Par�cipação em eventos  0,2 por evento  2 pontos 
 T O T A L  20 

 *  Os comprovantes para a análise de �tulos devem ser apresentados em papel  . 
 **  Serão consideradas as produções dos úl�mos cinco anos. 
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