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ATENÇÃO: RECOMENDA-SE A LEITURA DE TODO O EDITAL ANTES DE REALIZAR A 

INSCRIÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO – RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 2019 

EDITAL Nº 02/2018 

CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº 01 

APRESENTAÇÃO 

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito privado, 

representada por SAULO LEVINDO COELHO, denominada simplesmente SANTA CASA BH, por 

intermédio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), torna pública a abertura das 

inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo dos candidatos ao 

preenchimento das vagas para seu Programa de Residência Multiprofissional, conforme legislação 

vigente e credenciamento da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde constituem 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinado às profissões da saúde, excetuada a 

médica, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, com carga 

horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) anos. 

Todos os Programas de Residência Multiprofissional terão início em 01 de março de 2019 e, 

atualmente, a bolsa-auxílio é de R$ 3.330,43 (três mil e trezentos e trinta reais e quarenta e três 

centavos), valor determinado pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.  

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital em referência e será executado pelo IBGP – 

Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, com sede na Avenida do Contorno, 1.298, sala 

08, Floresta – Belo Horizonte/MG - CEP: 30.110-008. Telefone: (31) 3213-5526. 

1.2. As informações sobre este Edital poderão ser solicitadas pelo e-mail: 

residencia@ibgp.org.br. 

1.3. Todos os horários especificados neste Edital referem-se ao Horário Oficial de Brasília/DF. 

1.4. O presente Edital possui os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Conteúdos Programáticos e Bibliografia; 
b) Anexo II – Critérios de Avaliação do Currículo; 
c) Anexo III – Modelo de Procuração Pessoa Física; 
d) Anexo IV – Formulário Socioeconômico para Solicitação de Isenção do Pagamento para a 

Taxa de Inscrição. 
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2 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 16/08/2018 a 31/10/2018 

Isenção 17/08 a 19/08/2018 

Resultado da Isenção 28/08/2018 

Prazo para Interposição de Recurso Contra Pedido de Isenção 29/08/2018 

Resultado Final Pedido de Isenção 30/08/2018 

Envio dos Currículos pelo Sistema 01/11 a 16/11/2018 

Divulgação do Local das Provas 09/11/2018 

Data da Prova 17/11/2018 

Divulgação do Gabarito 18/11/2018 

Prazo para Interposição de Recursos Contra Questões da Prova 19/11/2018 

Divulgação do Resultado Preliminar da 1ª Etapa 26/11/2018 

Prazo para Interposição de Recurso Contra Resultado 1ª Etapa 27/11/2018 

Divulgação do Resultado Definitivo da 1ª Etapa 28/11/2018 

Resultado da 2ª Etapa (Avaliação Curricular) 03/12/2018 

Prazo para Interposição de Recurso Contra o Resultado da 2ª Etapa 04/12/2018  

Divulgação do Resultado Definitivo das 1ª e 2ª Etapas com a 
Classificação 

06/12/2018 

Prazo para Interposição de Recurso Contra a Totalização e Classificação 07/12/2018 

Divulgação do Resultado Final dos Classificados 09/12/2018 

Resultado Final 09/12/2018 

Matrícula 1ª Chamada 14/12/2018 

Início dos Programas 01/03/2019 

3 DOS PROGRAMAS E VAGAS OFERTADAS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: Pré-requisito - graduação em Psicologia, 

Farmácia, Nutrição ou Enfermagem. 

3.1 Duração de 2 (dois) anos: Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Psicologia. 

3.2 Carga horária: 60 (sessenta) horas semanais, com uma folga semanal.  

3.3 Eixo da Residência Multiprofissional: Intensivismo. 

3.4 Hospital: Santa Casa de Belo Horizonte. 

3.5 O Programa de Residência Multiprofissional é reconhecido pela CNRMS - Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 
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3.6 VAGAS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: 

 

Código 
Área 

Especialidade 
Vagas Pré-requisito 

Bolsa 
Residência 

500 Enfermagem 02 
Curso Superior em Enfermagem 
reconhecido pelo MEC 

R$3.330,43 

501 Farmácia  03 
Curso Superior em Farmácia 
reconhecido pelo MEC 

R$3.330,43 

502 Nutrição 02 
Curso Superior em Nutrição 
reconhecido pelo MEC 

R$3.330,43 

503 Psicologia 02 
Curso Superior em Psicologia 
reconhecido pelo MEC 

R$3.330,43 

*Bolsa destinada ao programa de Residência Multiprofissional. 

3.7 O quantitativo de vagas e duração dos Programas poderão ser alterados, após a publicação 

do Edital, caso haja determinação da CNRMS. 

4 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Para participar do Processo Seletivo descrito neste Edital, o candidato precisará atender aos 

seguintes requisitos: 

4.1.1 Ter conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesse Edital, 

em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.1.2 Efetuar o pagamento do valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos 

os requisitos exigidos para o processo, a fim de evitar ônus desnecessário. 

4.1.3 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso 

de graduação do seu pré-requisito, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério 

da Educação (MEC), ou irá concluí-lo até a data da matrícula no Programa pretendido, 

ou obteve revalidação do seu diploma, segundo a legislação vigente.  

4.1.4 Os estudantes do último período do Curso de Graduação do seu pré-requisito – não 

concorrentes às vagas dos Programas de Residência Multiprofissional – poderão se 

inscrever, na condição de TREINANDOS, para a realização da 1ª Etapa do Processo 

Seletivo de Residência Multiprofissional. 

4.1.4.1 Esta modalidade de inscrição tem o compromisso exclusivo de proporcionar ao aluno a 

oportunidade de treinamento, auto avaliação e comparação com os concorrentes 

quanto ao seu nível de conhecimento teórico.  

4.1.4.2 Ao se declarar treinando no processo de inscrição, o aluno torna-se ciente, e livremente 

de acordo, de que não concorrerá às vagas e, consequentemente, não prosseguirá 

para a 2ª Etapa do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional: a entrega da 
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Avaliação Curricular Padronizada, mesmo que obtenha nota suficiente para tanto; e 

tampouco acesso a matrícula, pois não preenche os requisitos exigidos neste Edital. 

4.1.5 Os candidatos poderão se inscrever em apenas um único Programa de Residência 

Multiprofissional.  

4.1.5.1 É vedada, a qualquer título, a mudança de opção após o pagamento ou término das 

inscrições. 

4.1.6 Em se tratando de candidatos estrangeiros formados no exterior, a matrícula em caso de 

aprovação somente poderá ocorrer mediante cópia do diploma revalidado (conforme 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 3, de 22/06/16), além de cópia de 

comprovação de visto permanente no país. 

4.1.7 Em se tratando de candidato brasileiro formado por faculdade estrangeira, em caso de 

aprovado, o diploma deve estar revalidado por universidade pública (conforme 

Resolução CNE nº 3 de 22/06/16) devendo ser apresentado no ato da matrícula. 

4.1.8 Não haverá vínculo empregatício entre a SANTA CASA BH e o residente, que assinará 

o contrato como bolsista, e deverá ser filiado ao Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) como contribuinte individual, como previsto na Lei nº 12.514, de 28 de outubro 

de 2011. 

4.1.9 Os direitos e deveres do residente constam da Portaria Interministerial nº 03, de 16 de 

março de 2016, sendo que o ato de inscrição subentende o compromisso de cumpri-los. 

5 DA INSCRIÇÃO  

5.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente via INTERNET, no período das 09h00min do 

dia 16/08/2018 até às 15h59min do dia 31/10/2018 (horário de Brasília), no site 

www.ibgpconcursos.com.br. 

5.2 O sistema não prevê a inscrição ou qualquer tipo de acesso por dispositivos móveis, sendo 

assim o IBGP e a SANTA CASA BH não se responsabilizam por qualquer problema 

envolvendo inscrição ou confirmação de interesse que não sejam realizados através de 

computadores com os navegadores recomendados. 

5.3 Serão disponibilizados, às pessoas que não tiverem acesso à internet, um computador e 

uma impressora com tinta e papel para que possam efetuar inscrições, requerimentos, 

solicitações e/ou recursos para qualquer etapa deste Processo Seletivo, sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato realizar o respectivo procedimento nos termos deste Edital, 

na Gerência de Concursos do IBGP, situada à Avenida do Contorno, 1.298, loja 08, Floresta, 

Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 30.110-008, no horário das 09h00min às 11h30min ou 

das 13h30min às 16h30min (horário de Brasília), exceto sábados, domingos e feriados.  

5.4 Procedimentos para inscrição: 

a) Certificar-se que atende a todos os requisitos exigidos, conforme item 4 do Edital em 

referência;  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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b) Acessar o site www.ibgpconcursos.com.br no link “Processo Seletivo Residência 

Multiprofissional – SANTA CASA BH 2019” onde estará disponibilizado o Edital de seleção 

para download e impressão;  

c) Acessar o link “Área do Candidato” e criar login e senha, caso ainda não possua;  

d) Preencher todos os campos do formulário eletrônico de inscrição, escolhendo corretamente 

a vaga a qual está se candidatando;  

e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição que deverá ser até o dia 31/10/2018, na rede 

bancária, observados os horários de atendimentos e das transações financeiras de cada 

instituição bancária, por meio de boleto bancário extraído após o preenchimento e envio do 

Requerimento Eletrônico de Inscrição, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais. 

Parágrafo único: A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, bem 

como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da 

inscrição ou anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. A SANTA CASA 

BH e o IBGP, não se responsabilizarão por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 

informações e/ou endereços incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo 

candidato. 

5.5 O Boleto ficará disponível no site www.ibgpconcursos.com.br, na “Área do Candidato” – 

opção “Meus Concursos”, durante o período de inscrição determinado no item 5.1, devendo 

ser gerado e impresso para o pagamento do valor da taxa de inscrição.  

5.6 A segunda via do Boleto ficará disponível para impressão durante todo o período de 

inscrição determinado no item 5.1 deste Edital, ficando indisponível a partir das 17 

(dezessete) horas do dia 31/10/2018. 

5.7 O Boleto será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser 

ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de 

barras e ser pago até a data limite (31/10/2018).  

5.8 A impressão do Boleto ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de 

exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a SANTA CASA BH e o IBGP de 

qualquer responsabilidade a esse respeito.  

5.9 A inscrição somente será processada e validada após a confirmação do IBGP, pela 

instituição bancária, do pagamento referente ao valor de inscrição concernente ao candidato, 

sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o 

pagamento não for comprovado ou que for pago a menor.  

5.10 Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados 

após a data estabelecida no item 5.1 deste Edital.  

5.11 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 

localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o 

primeiro dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito até a data de 

vencimento.  
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5.12 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 

agendamento, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, cartão de crédito, 

ordens de pagamento ou qualquer outra forma diferente da prevista neste Edital.  

5.13 O comprovante provisório de inscrição do candidato será o Boleto original, devidamente 

quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento, 

sendo esta, no máximo, até a data limite de pagamento da taxa de inscrição.  

5.14 O Boleto deverá estar autenticado até a data limite do vencimento, não sendo considerado 

como pagamento o simples agendamento do pagamento, uma vez que esse pode não ser 

processado ante a eventual insuficiência de fundos ou outras situações que não permitam o 

pagamento efetivo do valor da inscrição.  

5.15 O candidato deverá manter sob sua guarda o comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição, que deverá ser apresentado no dia da prova, por questões de segurança e para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas.  

5.16 A SANTA CASA BH e o IBGP não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica 

não lhe forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem 

técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios 

que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do Boleto.  

5.17 O requerimento de inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e 

intransferíveis.  

5.18 O valor da taxa de inscrição pago em duplicidade, ou para categorias diferentes do mesmo 

programa ou fora do prazo, não será devolvido.  

5.19 Havendo mais de uma inscrição paga, dentro do mesmo programa, prevalecerá a última 

inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes.  

5.20 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração da área indicada pelo candidato 

no requerimento de inscrição.  

5.21 Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências de inscrições entre pessoas ou alteração 

de locais de realização das provas.  

5.22 Não será aceita inscrição por meio postal, fac-símile, condicional ou fora do período 

estabelecido neste Edital.  

5.23 Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital.  

5.24 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações 

falsas ou tendenciosas prestadas no ato da inscrição.  

5.25 O simples recolhimento da taxa de inscrição, por meio do pagamento do Boleto, na agência 

bancária, não significa que a inscrição no Processo Seletivo tenha sido efetivada. A 
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efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento pela 

instituição bancária e do recebimento da documentação exigida.  

5.26 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda aos requisitos 

constantes deste Edital e/ou contenha qualquer declaração falsa ou inexata, será a mesma 

cancelada para todos os fins. Como consequência, serão anulados todos os atos 

decorrentes da inscrição, mesmo que o candidato tenha sido aprovado nas Provas, sem 

prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.  

5.27 Após a identificação do recebimento do pagamento do Boleto referente à taxa de inscrição 

pelo IBGP, novo Boleto ficará indisponível para impressão. Assim sendo, o candidato poderá 

após 72 (setenta e duas) horas de ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, confirmar 

se o mesmo foi creditado acessando a “Área do Candidato” no site 

www.ibgpconcursos.com.br.  

5.28 Os eventuais erros de digitação como nome, documento de identidade, etc. deverão ser 

corrigidos até às 12h00 (doze) horas do dia 31/10/2018 pelo e-mail residencia@ibgp.org.br.  

5.29 As comunicações com o candidato serão feitas pela página na internet, e-mail e ligações 

telefônicas e serão expedidas para o e-mail e/ou telefone que o candidato especificar em seu 

requerimento de inscrição.  

5.29.1 Toda comunicação, seja do IBGP para com o candidato, assim como do candidato para 

com o IBGP, deverá ser registrada por escrito, através da área de contato do portal do 

certame, pelo e-mail residencia@ibgp.org.br. 

5.29.2 Não serão fornecidas por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os 

comunicados via internet, nos canais de comunicação previstos nesse Edital. 

5.29.3  As redes sociais não são o canal oficial para esclarecimento de dúvidas, 

questionamentos, informações, recursos, encaminhamento de documentos ou mesmo 

reclamações. O IBGP utiliza-se da rede de relacionamento exclusivamente para 

divulgação de seus processos, sendo necessário que o candidato que precise se dirigir a 

essa Instituição para contato sobre o Edital do certame, que o faça pelo canal oficial 

previsto nesse Edital, ou seja, através do e-mail residencia@ibgp.org.br. 

5.29.4 As respostas aos e-mails encaminhados, ocorrerão em um prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas em período de dias úteis, não sendo considerados os 

finais de semana, recessos e feriados.  

5.30 As atualizações, publicações e divulgações de resultados serão sempre disponibilizadas no 

portal do certame, sendo de responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 

sendo em hipótese alguma publicados em redes sociais. 

5.31 As informações oficiais relativas ao Processo Seletivo, em todas as suas etapas, ocorrerão 

de forma documentada, inclusive o atendimento por e-mail, carta ou ofício. 

 

mailto:residencia@ibgp.org.br
mailto:residencia@ibgp.org.br
mailto:residencia@ibgp.org.br
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6 DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

6.1 De acordo com a Resolução CNRM nº 07/2010, os candidatos que se enquadrem nos 

critérios previstos poderão solicitar a isenção do pagamento do valor de inscrição, 

exclusivamente das 09h00min do dia 17 de agosto de 2018 às 15h59min do dia 19 de 

agosto de 2018, considerando como horário oficial o de Brasília/DF.  

6.1.1 O interessado poderá solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o 

Programa de Residência Multiprofissional. 

6.2 O requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição estará disponível para 

preenchimento no site www.ibgpconcursos.com.br no período constante do item 6.1 deste 

Edital, juntamente com o requerimento eletrônico de inscrição do Processo Seletivo da 

Residência Multiprofissional.  

6.3 Após o preenchimento do requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição, o 

candidato deverá enviar via sistema o Formulário de Solicitação de Isenção (ANEXO IV), 

assinado e digitalizado, juntamente com a documentação comprobatória.  

6.4 A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser requerida mediante a comprovação 

dos critérios legais, quando a situação do candidato se enquadrar em uma das seguintes 

hipóteses:  

a) A taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do 

candidato, quando não tiver dependente;  

b) A taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o 

mesmo possuir até dois dependentes;  

c) A taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o 

mesmo tiver mais de dois dependentes;  

d) O candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e 

comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual 

igual ou inferior a dois salários mínimos;  

e) Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de 

que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico.  

6.5 Em quaisquer das situações descritas, que habilitem o candidato a isenção de taxa de 

inscrição, farão com que o candidato esteja obrigado a comprovar que não custeou, com 

recursos próprios, curso preparatório para o Processo Seletivo para ingresso no Programa 

de Residência Multiprofissional ao qual se candidata e, ainda, ser egresso de instituição de 

ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial.  

6.5.1 Para comprovar o disposto no item 6.5, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Declaração de próprio punho, devidamente assinada, de não ter feito curso preparatório 

para o Processo Seletivo ou, caso tenha feito, de que não arcou com os custos; 
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b) Cópia simples do diploma de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, certificado de 

conclusão do curso acompanhado de histórico escolar ou declaração que comprove que 

está cursando o último ano de graduação; 

c) Declaração, original ou cópia simples, de instituição, para os egressos de universidades 

privadas, atestando que recebeu bolsa oficial.    

6.5.2 Não serão aceitas declarações que atestem que o candidato recebeu outros tipos de 

ajuda financeira que não as oficiais. 

6.6 Serão considerados comprovantes de renda: Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) – apresentar cópias da página com a fotografia, da que contiver a identificação e 

anotação do último contrato de trabalho (caso possua), bem como da primeira página 

subsequente em branco, ou ainda com a correspondente data de saída anotada do último 

contrato de trabalho; e cópia do Contracheque atual.  

6.6.1 No caso de profissional autônomo, além das cópias da CTPS como descrito 

anteriormente, o candidato deve enviar cópia da Declaração de Autônomo, declaração 

dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou contrato de 

prestação de serviços e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).  

6.7 Os documentos de comprovação deverão ser encaminhados para residencia@ibgp.org.br, 

no período de 17 a 19 de agosto de 2018, a fim de comprovar que não custeou, com 

recursos próprios, curso preparatório para o Processo Seletivo para ingresso no Programa 

de Residência Multiprofissional ao qual se candidata e, ainda, ser egresso de instituição de 

ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial, ou ainda 

comprovante de renda. 

6.8 As informações prestadas, a que se refere o item 6.7, bem como a documentação 

apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer 

momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo 

Seletivo.  

6.8.1 Constatada qualquer inveracidade, a qualquer tempo, nas informações prestadas no 

processo aqui definido para obtenção de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 

será fato para o cancelamento da inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela 

decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei. 

6.9 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) Pleitear a isenção não atendendo o disposto neste Edital; 

d) Não observar o prazo estabelecido no cronograma deste Edital. 

6.10 O resultado preliminar do pedido de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 

28/08/2018, no site www.ibgpconcursos.com.br.  

mailto:residencia@ibgp.org.br
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6.11 O candidato poderá entrar com recurso do resultado preliminar do pedido de isenção das 

00h01min às 23h59min do dia 29 de agosto de 2018, considerando como horário oficial o de 

Brasília/DF, por meio do site www.ibgpconcursos.com.br.  

6.12 O resultado final do pedido da taxa de isenção será no dia 30/08/2018.  

6.13 O candidato com pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá 

efetuar uma nova inscrição com pagamento da taxa.  

7 DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

7.1. O candidato que necessitar de condição especial para fazer as provas poderá requerê-la, no 

ato da inscrição, indicando as condições de que necessita para a realização destas.  

7.2. O candidato requerente da solicitação de condição especial, no ato da inscrição, deverá 

proceder da seguinte forma:  

a) Informar se é portador de necessidades especiais; 

b) Informar se é portador de deficiência;  

c) Especificar a deficiência;  

d) Informar se necessita de condição especial para a realização da prova. 

7.3. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com 

necessidades especiais, assim consideradas como aquelas que possibilitam a realização 

da prova, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo 

ser observada a possibilidade técnica pelo IBGP.  

7.4. O candidato que solicitar condição especial para fazer as provas deverá encaminhar Laudo 

Médico, até o término das inscrições, contendo a condição especial de que necessita para 

a realização da prova para o IBGP, via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de 

Recebimento), à Avenida do Contorno, 1.298, loja 08, Floresta, Belo Horizonte, Minas 

Gerais - CEP 30.110-008, Caixa Postal 7380.  

7.5. O candidato com necessidades especiais que eventualmente não proceder conforme 

disposto no item 7.2 desse Edital, não indicando no Requerimento de Inscrição a condição 

especial de que necessita, poderá fazê-lo, por meio de requerimento de próprio punho, 

datado e assinado, devendo este ser enviado ao IBGP, via SEDEX ou CARTA, ambos 

com AR (Aviso de Recebimento), à Avenida do Contorno, 1.298, loja 08, Floresta, Belo 

Horizonte, Minas Gerais - CEP 30.110-008, Caixa Postal 7380, acompanhado do 

respectivo laudo médico, conforme disposto neste Edital, até o 31/10/2018.  

7.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas 

provas nesse sistema ou em solução similar (eletrônica).  

7.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão 

oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24 (vinte e quatro).  

7.8. Às pessoas com deficiência auditiva que solicitarem condições especiais serão oferecidos 

intérpretes de libras para tradução das informações e/ou orientações para realização da 

prova.  
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7.9. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá 

fazê-lo, desde que assim o requeira, conforme o disposto no item 7.1 e 7.2 deste Edital.  

7.9.1. A candidata lactante que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 6.5 

deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por 

questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.  

7.9.2. Apenas para a candidata lactante que solicitar, no momento de sua inscrição, esta 

condição especial, será concedida compensação do tempo de amamentação em seu 

favor. Caso não o faça, a amamentação será permitida, mas não haverá compensação 

do tempo.  

7.9.3. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

Coordenação local desse Processo Seletivo.  

7.9.4. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda 

(familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, 

em local apropriado, será autorizada pela Coordenação desse Processo Seletivo.  

7.9.5. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Fiscal do 

IBGP, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste 

Edital.  

7.10. O candidato que não possuir necessidades especiais, mas que, por alguma razão, 

necessitar de atendimento especial para a realização das provas poderá fazê-lo, por meio 

de requerimento de próprio punho, datado e assinado, devendo este ser enviado ao IBGP, 

via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), à Avenida do Contorno, 

1.298, loja 08, Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 30.110-008, Caixa Postal 

7380, acompanhado do respectivo Laudo Médico, até o dia 31/10/2018. A concessão do 

atendimento especial fica condicionada à possibilidade técnica examinada pelo IBGP.  

7.11. O não cumprimento, pelo candidato, das exigências dispostas nesse Edital, poderá implicar 

no indeferimento de sua inscrição.  

7.12. A relação dos candidatos que tiverem seu pedido de condições especiais 

deferidos/indeferidos será divulgada no site www.ibgpconcursos.com.br, a partir do dia 

05/11/2018.  

8. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

8.1. Após a identificação pelo IBGP do recebimento do pagamento do Boleto referente à taxa de 

inscrição, dos candidatos com inscrição deferida, será disponibilizada na “Área do 

Candidato”, no site www.ibgpconcursos.com.br a informação de que a inscrição se 

encontra deferida. 

8.2. A partir do dia 09/11/2018 será disponibilizado na “Área do Candidato” no site 

www.ibgpconcursos.com.br o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no qual 

constará local, horário e sala que o candidato fará sua prova. 
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8.3. Para acessar o Comprovante Definitivo de Inscrição, o candidato deverá acessar “Área do 

Candidato”, escolher a opção “Meus Concursos” e emitir seu CDI. 

8.4. O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) deve ser impresso e apresentado na data de 

realização da prova. 

9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

9.1. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas sendo:  

1ª Etapa: Prova de Conhecimentos sobre: Saúde Pública e Língua Portuguesa com 10 (dez) 

questões cada e Humanização Assistencial com 5 (cinco) questões, com peso de 1,4 (um 

virgula quatro) pontos para cada acerto e Prova de Conhecimentos Específicos do 

programa/especialidade escolhido com 15 (quinze) questões com peso de 3,0 (três) pontos 

para cada acerto, totalizando o valor máximo de 80 (oitenta) pontos. 

2ª Etapa: Análise de Currículo com valor máximo de 20 (vinte) pontos que deverá ser 

submetido pelo site do IBGP com toda a documentação comprobatória no período de 

01/11/2018 a 16/11/2018.  

9.2. Todos os candidatos que obtiverem pelo menos 60% (sessenta por cento) dos pontos 

obtidos pelo candidato com a maior nota no mesmo tipo de prova serão considerados 

aprovados na primeira Etapa, sendo a classificação para a segunda Etapa baseada nos 

seguintes critérios:  

9.2.1. Para os Programas que oferecem 2 (duas) vagas serão selecionados até 10 (dez) 

candidatos por vaga.  

9.2.2. Para os programas que oferecem mais de 2 (duas) vagas serão selecionados até 7 

(sete) candidatos por vaga.  

Parágrafo Único: Havendo candidatos empatados no último lugar, dos critérios contidos 

nos subitens 9.2.1 ou 9.2.2, esses terão seus currículos analisados. 

9.2.3. Os demais candidatos aprovados na primeira Etapa que não tiveram seus currículos 

analisados, poderão ser analisados posteriormente, no caso de haver desistências e se 

esgotarem os excedentes permanecendo vagas remanescentes em algum Programa. As 

avaliações serão em grupos de até 5 (cinco) candidatos na ordem decrescente das notas 

passando a compor nova lista de excedentes daquele programa para análise curricular.  

Parágrafo único - Todas as convocações serão realizadas pelo IBGP através do site 

www.ibgpconcursos.com.br. 

9.2.4. Todos os candidatos deverão apresentar documentação curricular no prazo estabelecido 

no cronograma no item 2 desse Edital, devendo para isso acessar, preencher, anexar os 

documentos e enviar diretamente na “Área do Candidato” no site 

www.ibgpconcursos.com.br. 

http://www.ibgpconcursos.com.br./
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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9.2.5.  As cópias dos comprovantes deverão ser autenticadas em cartório, quando for o caso, 

conforme orientação no modelo de avaliação curricular, rubricadas e identificadas com 

número do item pontuado e a seguir digitalizados para envio. As cópias digitalizadas e 

autenticadas deverão ser enviadas diretamente pelo sistema. Todas as cópias e originais 

deverão ser mantidos em poder do candidato e poderão ser exigidos a qualquer 

momento pela comissão organizadora por amostragem ou em caso de necessidade ou 

esclarecimento.  

9.2.6. Não serão aceitos para análise curricular documentos redigidos em outra forma que não 

estejam em conformidade como estabelecido nos ANEXO II, ou enviados de outra forma 

que não seja pela “Área do Candidato” na internet.  

9.2.7. A forma de montagem e apresentação da documentação a ser apresentada, deve seguir 

a tabela de pontuação para cada quesito, conforme disposto no ANEXO II. 

9.2.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado qualquer item ou acrescido qualquer 

documento ao Currículo após o seu envio, nem mesmo na forma de recurso. 

9.2.9. O candidato do Programa da Residência Multiprofissional convocado para a 2ª Etapa 

que não encaminhar o currículo será eliminado do Processo Seletivo. 

9.2.10. O candidato que não enviar o Currículo conforme a data prevista nesse Edital ou o fizer 

em desacordo ou apresentar qualquer comprovante falso, estará automaticamente 

eliminado do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional, sendo lhe atribuído nota 

zero, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.  

10. DO DIA DA PROVA OBJETIVA 

10.1. A Primeira Etapa (Prova Objetiva) será realizada no dia 17 de novembro de 2018, com 

início previsto para as 13h30min (treze horas e trinta minutos), sendo a duração de 

03h00min (três horas). 

10.1.1. O candidato deverá comparecer ao local da prova, com antecedência mínima de 01 

(uma) hora, munido de caneta transparente (azul ou preta), documento de identidade 

oficial com foto, Comprovante Definitivo de Inscrição, boleto quitado.  

10.1.2. O IBGP e a SANTA CASA BH não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 

objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por 

danos neles causados.   

10.1.3. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), 

Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, Carteira Nacional de Habilitação com foto e Passaporte válido. A não 

apresentação de qualquer desses documentos impedirá o candidato de fazer a prova.  

10.1.4. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com 

clareza, a identificação do candidato.  
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10.1.5. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim 

de Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação 

emitida anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, 

Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, 

ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.  

10.1.6. O comprovante de inscrição e cartão de convocação para as provas não terão validade 

como documento de identidade.  

10.1.7. O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 10.1.1 desse Edital. Caso 

assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos 

aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, 

não se responsabilizando o IBGP e nem a SANTA CASA BH por perdas, extravios ou 

danos que eventualmente ocorrerem.  

10.1.8. O tempo de duração das provas abrange a distribuição da prova, assinatura da Folha de 

Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de Questões para a Folha de 

Respostas.  

10.2. No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 

listagens oficiais, o IBGP procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do 

boleto pago.  

10.2.1. A inclusão de que trata esse item será realizada de forma condicional e será analisada 

pelo IBGP, com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição.  

10.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, sendo que o 

candidato que não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído do 

Processo Seletivo.  

10.4. Os portões serão abertos a partir das 12h30min e fechados, impreterivelmente, às 

13h15min (horário oficial de Brasília/DF).  

10.5. O candidato que chegar após o fechamento dos portões não poderá entrar, ficando, 

automaticamente, eliminado do Processo Seletivo, sem direito à devolução da taxa de 

inscrição.  

10.6. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário 

estabelecido ou do espaço físico determinado pelo IBGP.  

10.7. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 

consentimento prévio, acompanhado de um fiscal.  

10.7.1. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades 

presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação do Processo 

Seletivo. 
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10.7.2. Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova para utilização de 

sanitários ou para beber água após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, 

acompanhados de um fiscal.  

10.7.3. No período de 15 (quinze) minutos antes do término da prova não será permitida a saída 

do candidato da sala por qualquer motivo. 

10.8. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após 

transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua 

Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões, devidamente preenchidos e 

assinados, ao fiscal de sala.  

10.9. Não será permitida a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pelo IBGP nos 

locais de realização das provas.  

10.10. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos 

malotes, mediante termo formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados 

aleatoriamente nos locais de realização das provas.  

10.11. As instruções constantes nos Cadernos de Provas e na Folha de Respostas 

complementam esse Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo 

candidato.  

10.12. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas.  

10.13. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 

utilização de chapéus ou bonés, óculos escuros, protetor auricular, o porte e utilização 

mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, pager, beep, controle remoto, 

máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, relógios 

digitais, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.  

10.14. Mesmo que autorizado por exercício de cargo ou função, não será permitido o porte de 

armas, durante a realização da prova. 

10.15. Será motivo de eliminação de candidatos, qualquer tentativa de fraude ou uso de 

subterfúgios e recursos que proporcionem vantagem competitiva, ficando o candidato, 

inclusive, sujeito às sanções penais previstas na legislação brasileira. 

10.16. Não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, regulamentos, impressos, anotações ou 

qualquer outro instrumento, durante a realização das provas.  

10.17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados 

somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.  

10.18. Poderá haver diferença no horário de início das provas entre as salas, dentro do período 

de 1 (uma) hora de permanência mínima obrigatória dos candidatos nas salas. Essa 

diferença, caso ocorra, deverá ser compensada no tempo final, sendo garantido o mesmo 

prazo de duração de cada tipo de prova.  
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10.19. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 

danificar seu caderno de prova, folha ou cartão de respostas, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de realização da correção ou leitura e correção. 

10.20. Findo o prazo limite de realização das provas, os candidatos deverão entregar os 

cadernos de provas e as Folhas de Respostas devidamente preenchidos e assinadas 

respectivamente, sendo que os gabaritos para recurso poderão ser anotados em folha 

adequada, a ser fornecida pela coordenação de realização das provas junto às mesmas.  

10.20.1. O candidato não poderá levar a prova, mas poderá levar as transcrições do gabarito, 

em material fornecido pela equipe de aplicação da prova, contendo as alternativas 

marcadas como resposta para cada questão em forma de rascunho, sem nenhuma 

anotação a parte.  

10.21. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Fizer declarações falsas ou inexatas; 

b) Contrariar o disposto nos itens exigidos nesse Edital; 

c) Não devolver documento oficial de respostas da prova; 

d) Utilizar ou tentar utilizar meios para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer 

etapa do Processo Seletivo que contrarie o especificado nos itens deste Edital. 

e) Deixar de cumprir, por qualquer motivo, uma ou mais etapas do Processo Seletivo; 

f) Faltar com o respeito devido para com qualquer membro da equipe de aplicação de prova 

desse Processo Seletivo, bem como, com as autoridades presentes ou com os demais 

candidatos; 

g) Deixar de cumprir qualquer requisito previsto nesse Edital. 

h) Não assinar a lista de presença ou a folha de resposta. 

10.22. Nas provas não serão computadas questões não assinaladas no gabarito, questões que 

contenham mais de uma resposta assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura que 

impeça a leitura óptica.  

10.23. Os gabaritos preliminares das questões e os cadernos das provas serão divulgados no 

site www.ibgpconcursos.com.br, no dia 18 de novembro de 2018 a partir das 20h00. 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Caberá interposição de recurso fundamentado ao IBGP no prazo de 01 (um) dia, no horário 

das 00h01min às 23h59min, ininterruptamente, em todas as decisões proferidas e que 

tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes 

situações: 

a) Contra indeferimento do pedido de isenção do valor de pagamento da inscrição; 

b) Contra indeferimento da inscrição; 

c) Contra indeferimento do pedido de condição especial para realização das provas; 

d) Contra questões das provas objetivas de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

e) Contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que se 

refira a erro de cálculo das notas; 

f) Contra o resultado da avaliação curricular; 
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g) Contra o somatório das notas e classificação preliminar dos candidatos no Processo 

Seletivo; 

h) Outras situações previstas em lei. 

11.2. O encaminhamento do recurso deverá ser realizado pelo site www.ibgpconcursos.com.br 

na “Área do Candidato”. 

11.3. Para contagem do prazo de interposição de recursos, quanto ao deferimento das inscrições, 

entrega de laudos médicos, solicitação de condição especial, prova discursiva ou outros 

documentos e totalização de pontos, excluir-se-á o dia da divulgação e incluir-se-á o 

último dia do prazo estabelecido neste Edital. 

11.4. Não serão concedidas revisões de provas de forma integral. O candidato deverá acessar a 

“Área do Candidato” no site, informar o número da questão que pretende impetrar o 

recurso e inserir sua argumentação lógica e consistente de no máximo 3.000 (três mil) 

caracteres. 

11.4.1. Não serão aceitos, em relação à prova escrita: 

a) Recursos coletivos; 

b) Recursos por e-mail; 

c) Recursos que não estiverem devidamente fundamentados; 

d) Recursos entregues fora do prazo; 

e) Recursos sem referências bibliográficas ou com referências bibliográficas não previstas 

nesse Edital; 

f) Recursos cuja argumentação está em desacordo com o número da questão. 

11.5. Havendo alteração do Gabarito Oficial, por força de provimento de algum recurso, as provas 

serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

11.6. No caso de questão anulada será atribuída a pontuação referente à questão a todos os 

candidatos que tenham realizado o mesmo tipo de prova. 

11.7. Havendo alteração na Prova Curricular por força de provimento de algum recurso, a nota do 

candidato será alterada e será realizada publicação da nova nota definitiva. 

11.8. Havendo alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum 

recurso ocorrerá uma reclassificação e será considerada válida a classificação retificada 

pela nova publicação da nota definitiva. 

11.9. Em nenhuma hipótese será fornecido aos candidatos aprovados “atestados” ou declarações 

de aprovação parcial ou total das provas. 

11.10. Todos os recursos serão analisados pelo IBGP, que dará decisão terminativa, 

constituindo-se em única e última instância administrativa. 

12. DO RESULTADO OFICIAL 

12.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 09/12/2018, no site 

www.ibgpconcursos.com.br.  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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12.2. Será divulgado apenas o número de inscrição do candidato, o nome e a nota final, 

obedecendo à ordem decrescente de classificação pelas notas finais (nota da 1ª Etapa + 

nota da 2ª Etapa). 

12.2.1. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com 

o nome e o gênero constantes no registro civil. 

12.3. Em hipótese alguma serão fornecidas informações sobre resultado por telefone. 

12.4. No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato que 

obteve maior nota na 1ª Etapa e, se o empate ainda persistir, será utilizado o critério de 

desempate pela idade, considerando aprovado o candidato mais velho. 

12.5. Em atendimento à Resolução nº 01/2005 da CNRMS/MEC, os candidatos do sexo 

masculino aprovados no Processo Seletivo terão sua vaga reservada caso sejam 

convocados a prestar Serviço Militar em período coincidente com o da Residência 

Multiprofissional.  

Parágrafo Primeiro: As vagas reservadas para atendimento do Serviço Militar serão, no 

máximo, o número de vagas oferecidas por cada programa. O candidato aprovado que 

tiver sua vaga reservada deverá se matricular no período previsto pelo Edital do Processo 

Seletivo para 2019, implicando, a sua não realização no período estipulado em perda da 

vaga reservada.  

Parágrafo Segundo: Para o ano de 2019, o candidato com vaga reservada em 2018 para 

o Programa de Residência Multiprofissional deverá matricular-se no período previsto neste 

Edital, implicando, a sua não realização no período estipulado, em perda da vaga 

reservada.  

12.6. A reserva de vagas tratadas no item 12.5 é limitada exclusivamente ao número de vagas 

ofertadas para respectiva especialidade. 

12.7. A inscrição e aprovação no Processo Seletivo não garantem a efetivação da matrícula do 

candidato no Programa de Residência Multiprofissional pretendido, devendo o candidato, 

para tanto, apresentar no ato da matrícula todos os documentos exigidos nesse Edital, sob 

pena de não ter sua matrícula homologada.  

13. DA MATRÍCULA  

13.1. Os candidatos aprovados na 1ª CHAMADA deverão comparecer no ENSINO E PESQUISA 

SCBH situado à Rua Domingos Vieira, nº 590, Santa Efigênia, no dia 11/12/2018 para 

realização da matrícula de posse do Termo de Adesão emitido pelo site do IBGP. 

13.2. Caso o candidato tenha sido convocado por outro Programa de Residência de outra 

instituição e se matriculado, deverá cancelar a sua matrícula no que está cursando antes 

de se matricular no oferecido por esse Edital, sob pena de perda de ambas as vagas. 

13.3. Em caso de desistência de candidatos aprovados serão divulgadas listas de convocação 

dos candidatos excedentes, conforme cronograma previsto no item 2 desse Edital via 
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internet no site www.ibgpconcursos.com.br, seguindo a ordem decrescente de 

classificação de cada programa.  

13.4. Após a 1ª convocação, 11/12/2018, em caso de desistência, as convocações serão feitas, 

por meio de comunicação via e-mail e de divulgação de lista de convocação dos 

candidatos excedentes no site www.ibgpconcursos.com.br, conforme prazo previsto no 

cronograma apresentado nesse Edital, respeitando o horário de funcionamento da 

Secretaria Acadêmica do ENSINO E PESQUISA SCBH entre 9h00 e 15h00 pelo horário 

oficial de Brasília/DF.  

13.4.1. O candidato poderá efetuar sua desistência pelo sistema do IBGP na “Área do 

Candidato”. 

13.4.1.1. A única forma do candidato desistir de sua é por meio do sistema, onde esse deverá 

registrar no sistema o motivo pelo qual está desistindo de sua vaga. 

13.4.2. Após o prazo estabelecido para matrícula nesse Edital, mesmo que o candidato não 

tenha desistido de sua vaga pelo sistema, para o candidato que não se manifestar ou 

não for localizado será considerado desistente.  

13.4.3. A SANTA CASA BH e o IBGP não se responsabilizarão por e-mails errados, não lidos, 

ou que foram direcionados à caixa de spam do candidato. 

13.5. Os contatos dos candidatos remanescentes serão feitos via endereço eletrônico informado 

pelo candidato no preenchimento da ficha de inscrição, sendo de responsabilidade 

exclusiva do candidato à exatidão desses dados, assim como possível atualização dos 

mesmos junto à comissão organizadora, após as inscrições.  

13.6. Os candidatos aprovados no Programa de Residência Multiprofissional serão chamados até 

o último dia do mês de março de 2019.  

13.7. Caso haja desistência de algum candidato, mesmo que já tenha se iniciado o Programa, 

poderá ser convocado o próximo candidato obedecendo à ordem de classificação, até o 

último dia de matricula divulgado pelo MEC. 

13.8. Na apresentação do candidato aprovado para assinatura do “Contrato-Bolsa” de Residência 

Multiprofissional em Intensivismo, é indispensável a apresentação de Registro Profissional 

no Conselho Regional de sua profissão. 

13.9. Em caso do candidato não estar de posse do Certificado do Registro no Conselho Regional 

de sua categoria profissional no dia da matrícula, ou estiver em processo para o exercício 

profissional, deverá apresentar o documento até o dia solicitado pelo ENSINO E 

PESQUISA SCBH sob pena de anulação da sua inscrição e sendo convocado o candidato 

subsequente para a vaga de acordo com a ordem de classificação.  

13.10. Somente após a divulgação do RESULTADO OFICIAL, que será disponibilizado a partir 

do dia 09/12/2018, o candidato aprovado poderá efetuar a assinatura do “Contrato-Bolsa”. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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13.11. Para assinatura do termo do “Contrato- Bolsa” pelo candidato aprovado, serão exigidos os 

seguintes documentos:  

 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;  

 Cópia autenticada e uma cópia simples da Cédula de Identidade; 

 Cópia autenticada e uma cópia simples do CPF; 

 Cópia autenticada do Diploma ou da declaração atestando a conclusão do curso, 

emitida pela Instituição de Ensino Superior; 

 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Original e cópia do Comprovante de endereço;  

 Original e cópia do Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino); 

 Original e cópia do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional (de sua categoria 

profissional) de Minas Gerais;  

 Original e uma cópia do Título de Eleitor e comprovante eleitoral da última eleição; 

 Laudo Médico (atestado informando que o candidato está apto a exercer a função);  

 Cópia do número do PIS/PASEP; 

 Termo de adesão impresso pelo candidato em concordância contratual com a SANTA 

CASA BH (disponível no site do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, para os 

candidatos aprovados); 

 Dados bancários para recebimento da bolsa. 

14. DO INICIO DOS PROGRAMAS 

14.1. Os Programas terão início a partir do dia 01/03/2019. Os candidatos convocados após esta 

data deverão iniciar as atividades imediatamente, sendo a data final para convocação e 

início de atividades o dia 31/03/2019.  

14.2. É obrigatório o comparecimento do aluno no primeiro dia de início do Programa, conforme 

calendário geral. Na impossibilidade de comparecimento, deverá justificar a sua ausência, 

por escrito, e apresentar sua justificativa, juntamente com os documentos comprobatórios, 

em até 24 (vinte e quatro) horas após o primeiro dia de início dos Programas de 

Residência Multiprofissional, para avaliação e autorização do Coordenador Geral da 

COREMU. A justificativa e os documentos comprobatórios deverão ser entregues na 

Secretaria do ENSINO E PESQUISA SCBH, situado à Rua Domingos Vieira nº 590, Santa 

Efigênia – Belo Horizonte/MG. 

14.3. O residente efetivamente matriculado no Programa de Residência Multiprofissional que 

deixar de se apresentar ou de justificar sua ausência por escrito, em até 24 (vinte e quatro) 

horas do início do Programa será considerado desistente, ficando a instituição autorizada 

a convocar no dia seguinte outro candidato aprovado em ordem decrescente de 

classificação. 

15. DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão resolvidos pela ENSINO E PESQUISA SCBH e pelo Instituto 

Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP. 

 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

16.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este Edital, no prazo de 8 (oito) 

dias após a publicação.    

16.2. A interposição de recursos para impugnação do presente Edital deverá ser encaminhada e 

protocolada no ENSINO E PESQUISA SCBH, situado à Rua Domingos Vieira nº 590, 

Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, no período de 01/08/18 a 08/08/2018, em dias úteis 

no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 15h00min (horário oficial de 

Brasília/DF). 

16.3. Os pedidos de impugnação serão julgados pelo ENSINO E PESQUISA SCBH e a 

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) da SANTA CASA BH. 

16.4. Da decisão sobre a impugnação não caberá recurso administrativo. 

16.5. As respostas às impugnações serão disponibilizadas nos canais de comunicação previstos 

no site do certame. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Os itens desse Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data 

da convocação dos interessados para a prova correspondente, circunstância que será 

mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado no site www.ibgpconcursos.com.br. 

17.2. Incorporar-se-ão a esse Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou 

editais complementares do Processo Seletivo para ingresso na Residência 

Multiprofissional 2019 que vierem a ser publicados pela SANTA CASA BH ou pelo 

IBGP. 

17.3. O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e 

convocações referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do 

candidato.  

17.4. O candidato deverá consultar o site do IBGP www.ibgpconcursos.com.br frequentemente 

para verificar as informações que lhe são pertinentes referentes à execução do Processo 

Seletivo. 

17.5. Os candidatos aprovados e classificados neste Processo Seletivo deverão manter 

atualizados seus endereços junto à Secretaria de ENSINO E PESQUISA SCBH, sendo de 

sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização dessa informação. 

17.6. Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 30 (trinta) 

dias da data de início dos programas. 

17.7. Os prazos estabelecidos nesse Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de 

documentos após as datas estabelecidas. 
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17.8. O presente Edital e todas as determinações nele contidas são de responsabilidade da 

SANTA CASA BH, cabendo ao Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, tão 

somente os procedimentos administrativos visando ao cumprimento do mesmo. 

 

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2018 

 
Dr. Saulo Levindo Coelho  

PROVEDOR  
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ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos. Gêneros e tipos de textos.  

2. Variação linguística: diversidade de usos da língua.  

3. Discursos direto, indireto e indireto livre. Coerência e coesão textuais. Estratégias 
argumentativas.  

4. Processos de formação de palavras. 

5. Classes de palavras: identificação, flexão e emprego de substantivos, adjetivos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposições e conjunções. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos 
átonos. Verbo: flexão, conjugação, correlação dos modos e tempos verbais, vozes.  

6. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. Usos da 
pontuação.  

7. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

 

REFERÊNCIAS:  

 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 
1999. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa; Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo; De acordo com a 
nova ortografia. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 

EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto – redação, argumentação e leitura – São Paulo: Geração 
Editoria, 2004. 

FERNANDES, Francisco. Dicionário de verbos e regimes. - 39.ª ed. - Porto Alegre: Globo, 2002. 

FIORIN, José Luiz. Lições de texto, leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 27.ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2010. 

SILVA, Maurício. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda e o que não 
muda. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

SAÚDE PÚBLICA, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E HUMANIZAÇÃO ASSITENCIAL 

Sistema Único de Saúde: História do sistema de saúde no Brasil. Reforma Sanitária Brasileira. A 
saúde na Constituição Federal do Brasil. Concepção do Sistema Único de Saúde (SUS). Debate 
sobre Sistema Único de Saúde. A Lei Orgânica da Saúde. Modelos técnico-assistências no SUS. 
Controle social. Financiamento do SUS. Estratégia de Saúde da Família: Produção social da 
saúde. Princípios da ESF. Linhas do cuidado. Trabalho em equipe. Corresponsabilidade entre 
profissionais e famílias assistidas. Intersetoriaridade das ações. Abordagem de conceitos 
relacionados à saúde da família e comunidade: Cadastramento. Território e comunidade 
adscrita. Saúde e meio ambiente – bases conceituais. Atenção primária ambiental. Gerenciamento 
de riscos ambientais. Controle Social em Saúde: ação intersetorial e participação social como pilar 
dos municípios saudáveis. Vigilância em Saúde: Conceito e objetivos da vigilância em saúde. 
Componentes e elementos da vigilância em saúde. Vigilância Epidemiológica: definição, objetivos, 
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atividades, tipo de dados utilizados, investigação epidemiológica, investigação de surtos e 
epidemias, avaliação do sistema. Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis no Brasil. 
Vacinação. Vigilância Sanitária: conceito, atividade de saneamento e vigilância de água e 
alimentos. Vigilância em saúde ambiental: grandes impactos ambientais e suas influências sobre a 
saúde. Controle de vetores. Controle e vigilância de medicamentos. Vigilância da saúde do 
trabalhador: conceito de acidentes e doenças do trabalho; legislação aplicada à proteção da 
saúde do trabalhador. Sistemas oficiais de informação no Brasil. Tópicos de Bioestatística: 
Planejamento de estudos na área da saúde. Organização e apresentação de dados, tipos de 
variáveis. Análise descritiva dos dados: medidas de tendência central (média, mediana, moda); 
medidas de dispersão (variância e desvio padrão); coeficiente de variação; separatrizes (quartis, 
decis, percentis), apresentação gráfica. Probabilidade e distribuições de probabilidade. Associação 
estatística. Epidemiologia geral e epidemiologia clínica: Epidemiologia descritiva: a transição 
demográfica e a transição epidemiológica; dinâmica da transmissão das doenças; história natural 
da doença. Medidas de ocorrência das doenças: mortalidade, morbidade. Metodologia da 
pesquisa epidemiológica. Tipos de estudos epidemiológicos: delineamento e condução do estudo. 
Medidas de associação em epidemiologia. Testes diagnósticos. Humanização Assistencial: 
Marcos teórico-político. Princípios norteadores da política de humanização no Brasil. Estratégias 
gerais na atenção básica. Estratégias gerais na urgência e emergência. Estratégias gerais na 
atenção especializada. Estratégias gerais na atenção hospitalar. 

 

REFERÊNCIAS:  

 

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança da Agenda 21. 
11. ed. rev. e atual. Petrópolis: Vozes, 2009.  

BENEVIDES, R.; PASSOS, E. Humanização na saúde: um novo modismo? Interface – 
Comunicação, Saúde, Educação, São Paulo, v. 9, n. 17, p. 389-394, 2005.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: acolhimento com classificação de risco. Brasília, 
Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/pnh/acolhimento_com_avaliacao
_e_classificacao_de_risco.pdf. Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização (PNH): HumanizaSUS - 
Documento-Base. 3. ed. Brasília, 2006. CAMPOS, C. R.; MALTA. D.; REIS, A. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_s
us.pdf. Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. (Coleção Para Entender a 
Gestão do SUS 2011, livro 1). Disponível em: http://www.conass.org.br/biblioteca/sistema-
unico-de-saude-2/ Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. 
Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. 
Brasília: MS, 2014. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/27/guia-vigilancia-saude-linkado-27-
11-14.pdf. Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde. Brasília: MS, 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf. Acesso: 31 jul. 2018. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
http://www.conass.org.br/biblioteca/sistema-unico-de-saude-2/
http://www.conass.org.br/biblioteca/sistema-unico-de-saude-2/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/27/guia-vigilancia-saude-linkado-27-11-14.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/27/guia-vigilancia-saude-linkado-27-11-14.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf
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FREITAS, C. M. de; PORTO, M. F. Saúde, ambiente e sustentabilidade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2006.  

GUSSO, G. et al. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. 
Porto Alegre: Artmed, 2012.  

MCWHINNEY, I. R.; FREEMAN, T. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010.  

MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.  

OPAS - Organização Panamericana da Saúde/OMS/CONASS. Mendes, EV. As redes de atenção 
à saúde, 2º Edição, OPAS, 2011. 

PAIM, J. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet [online], p. 
11-31, 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/artigo_saude_brasil_1.pdf. 
Acesso: 31 jul. 2018. 

PAULMAN, P. M.; PAULMAN, A. A.; HARRISON, J. D. Taylor manual de saúde da família. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

SIQUEIRA, A. L.; TIBÚRCIO, J. D. Estatística na área da saúde: conceitos, metodologia, 
aplicações e prática computacional. Belo Horizonte: COOPMED, 2011.  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, Guias de Imunização e vacinação atualizados. 
Disponíveis em: <https://sbim.org.br/publicacoes/guias>. Acesso: 31 jul. 2018. 

UGÁ, M. A. D.; PORTO, S. M. Financiamento e alocação de recursos em saúde no Brasil. In: 
GIOVANELLA L. (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008, 
p. 473-505. cap. 13.  

VASCONCELOS, E. Educação popular e atenção à saúde da família. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 
2008. 

 

ENFERMAGEM 

Fundamentos de enfermagem. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética e Deontologia de 
Enfermagem. Administração em enfermagem. Segurança do paciente. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Processo de enfermagem. Assistência de enfermagem em urgências 
e emergências em pacientes adultos e pediátricos. Cuidados críticos de enfermagem em pediatria 
e terapia intensiva adulto. Assistência de enfermagem ao paciente vítima de trauma. Assistência 
de enfermagem ao paciente cirúrgico. Assistência de enfermagem na saúde mental. Assistência 
de enfermagem no parto. Assistência de enfermagem em neonatologia. Fisiologia e patologia dos 
sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, 
endócrino, urinário, gastrointestinal e órgãos genitais. Administração de fármacos: princípio ativo, 
cálculo, diluições, efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Prevenção e controle de 
doenças infectocontagiosas. Intoxicações agudas. Atendimento a múltiplas vítimas. Queimaduras 
– tratamento e condutas de enfermagem. Terapia intensiva neurológica. Terapia intensiva 
cardiológica. Urgências psiquiátricas. Medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. 

 

REFERÊNCIAS:  

 

BRASIL. Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, e suas atualizações. Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso: 31 jul. 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão 
resumida. Brasília, 2017. Disponível em: 
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartoNormal_VersaoReduzida_FIN
AL.pdf. Acesso: 31 jul. 2018. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/artigo_saude_brasil_1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartoNormal_VersaoReduzida_FINAL.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartoNormal_VersaoReduzida_FINAL.pdf
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BRASIL.  Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA nº 03/2016. Recomendações da Coordenação 
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FARMÁCIA 

Conteúdo programático: Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Política Nacional de 
medicamentos. Ética Profissional. Boas práticas em farmácia hospitalar. Abastecimento e 
gerenciamento de estoque de medicamentos. Gerenciamento de medicamentos de controle 
especial. Seleção de Medicamentos. Sistemas de Distribuição de Medicamentos. Uso racional de 
antimicrobianos e Controle de Infecções Hospitalares. Boas práticas para manipulação e 
unitarização de medicamentos. Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral e o uso de 
medicamentos. Farmacovigilância. Segurança no uso de medicamentos. Medicamentos 
potencialmente perigosos. Medicamentos potencialmente inadequados para idosos. Reações 
adversas a medicamentos. Intoxicações medicamentosas. Interações medicamentosas. 
Incompatibilidades entre medicamentos. Antídotos. Cálculos em farmácia hospitalar. Serviços 
farmacêuticos destinados ao paciente, família e comunidade. Assistência Farmacêutica nos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. Farmacologia clínica e gerenciamento da terapia 
medicamentosa no controle da dor, da inflação, das alergias, das infecções, do diabetes, das 
doenças cardiovasculares, das doenças do sistema respiratório, das doenças do sistema 
gastrointestinal e das doenças do sistema nervoso central.   
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NUTRIÇÃO 

Triagem e avaliação nutricional. Indicadores antropométricos, dietéticos e laboratoriais nas 
diferentes faixas etárias. Ingestão, digestão, absorção, excreção, metabolismo e fontes 
alimentares dos nutrientes. Necessidades e recomendações de nutrientes e energia nas diferentes 
faixas etárias. Terapia nutricional na Unidade de Terapia Intensiva. Terapia nutricional enteral e 
parenteral: indicação, seleção de fórmulas, vias de acesso, complicações, monitorização clínica e 
laboratorial. Aspectos fisiopatológicos e terapia nutricional nas doenças gastrointestinais, 
pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, renais, hepatopatas, HIV e queimados. Aspectos 
fisiopatológicos e terapia nutricional no diabetes mellitus, obesidade e câncer. Paciente crítico 
(sepse e trauma): alterações metabólicas e fisiológicas; terapia nutricional. Desnutrição: 
consequências e cuidado nutricional. Nutrição no pré e pós-operatório. Aspectos fisiopatológicos e 
terapia nutricional em pediatria. 
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PSICOLOGIA 

Conteúdo programático:  Novo Código de Ética Profissional do Psicólogo; Elementos gerais sobre 

a prática clínica: Psicologia e Políticas Públicas para a Saúde no Brasil. A função do psicólogo nos 

campos da promoção, prevenção, tratamento. Psicologia Hospitalar no Brasil: aspectos históricos, 

conceituais e teóricos: Histórico da inserção dos serviços de psicologia nos hospitais do Brasil; 

Binômio saúde/doença e suas características contemporâneas; Atividades de assistência, ensino 

e pesquisa; Limites e desafios do trabalho multi/inter e transdisciplinar. Elaboração de documentos 

e registros psicológicos: análise, desenvolvimento e cuidados no processo de comunicação dos 

resultados. Entrevista psicológica: definição, tipos e finalidades. Identificação do problema, sinais 

e sintomas; Psicopatologia: conceituação; alterações da percepção, representação, juízo, 

raciocínio, memória, atenção, consciência e afetividade; doenças de natureza psíquica 

(alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade). Fundamentos para o planejamento e a gestão 

do processo de trabalho em organizações públicas de saúde; Atendimento psicológico nas 

diversas situações de hospitalização: adultos, adolescentes, crianças e familiares; As 

especificidades do trabalho do psicólogo nas unidades de atendimento ambulatorial, internação, 

UTI, urgência, emergência e pronto atendimento; Família e equipe diante da situação de urgência. 

Intervenção Psicológica na crise; Transtorno de estresse pós-traumático; Plantão Psicológico.   
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ANEXO II – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

1. Todos os itens especificados na Avaliação Curricular devem ser comprovados com 

documentos autenticados em cartório, excetuando-se certificados com assinatura digital, 

cópias de publicações em revista indexadas ou de capítulos de livro publicados e atas de 

dissertação de mestrado e doutorado. 

2. Todos documentos comprobatórios da Avaliação Curricular deverão ser anexados dentro 

sistema no site www.ibgpconcursos.com.br no prazo estabelecido para esse fim. 

3. Todos os candidatos deverão apresentar seus documentos para avaliação de forma 

digitalizada no espaço reservado pelo IBGP para esse fim. 

4. O candidato deverá depois de preenchido, colocar como primeira página da documentação 

a ser inserida no sistema, o formulário de avaliação disponibilizado com seu nome, nº de 

inscrição, programa, especialidade, número de páginas e pontuação conforme documentos 

apresentados. 

5. Após o formulário de avaliação, devidamente preenchido e assinado, os demais 

documentos devem ser anexados na ordem dos itens preenchidos pelo candidato na 

avaliação. As cópias dos documentos autenticadas ou não de acordo com as regras 

definidas nesse anexo devem sem numeradas. 

6. A apresentação de qualquer documento falso implicará na exclusão. 

7. A Avaliação Curricular será dividida da seguinte forma: 

A. Formação. 

B. Experiência acadêmico-profissional. 

C. Produção Científica. 

8. Os itens analisados serão subdivididos da seguinte forma: 

QUADRO DE CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO DA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL 

FORMAÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO 

Pós Graduação Sricto Sensu – 
Doutorado Certificado ou cópia da ata de 

dissertação. 

1,00 

6,00 

Pós Graduação Sricto Sensu – 
Mestrado 

0,80 

Pós Graduação Lato Sensu - 
Especialização - Mínimo 360 horas 

Certificado com histórico com 
nome do candidato 

1,60 

Aperfeiçoamento - Mínimo 180 
horas 

Cópia de Certificado que 
contenha a carga horária 

0,80 

Atualização - Mínimo 40 horas 0,40 

Participação em Congressos - 
Mínimo 20 horas 

0,40 

Aproveitamento Curricular - 50% 
das notas acima de 80 pontos 

Histórico Escolar com nome 
do candidato 

1,00 

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados com exceção da ata de dissertação 
que poderá ser cópia simples desde que acompanhada pelo certificado autenticado. Será 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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considerando apenas 1 (um) título para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de 
um não será pontuado e considerado para somatória final. Não serão somadas cargas 
horárias para obtenção do total exigido. 

 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA – 
PROFISSIONAL 

COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO 

Experiência na área de formação em 
Hospitais acima de 1 ano. 

Declaração ou Certidão em 
papel timbrado contendo 
nome do candidato, descrição 
da atividade realizada, período 
e identificação e assinatura do 
contratante, sendo original ou 
autenticada. 

3,00 

6,00 

Experiência na área de formação em 
Clínicas acima de 1 ano. 

2,00 

Experiência em outras áreas em 
qualquer estabelecimento acima de 
6 meses. 

1,00 

Estágios Obrigatórios dentro da área 
de formação em Hospitais ou 
Clínicas acima de 6 meses. 

Declaração ou Contrato em 
papel timbrado contendo 
nome do candidato, descrição 
da atividade realizada, carga 
horária e identificação e 
assinatura da instituição. 

2,00 

6,00 

Participação como bolsista em 
projetos de extensão na área de 
formação em Hospitais, Clinicas ou 
Instituições Superior de Ensino 
acima de 6 meses. 

Declaração ou Contrato em 
papel timbrado contendo 
nome do candidato, nome do 
projeto, descrição da atividade 
realizada, período e 
identificação e assinatura da 
instituição. 

1,60 

Participação como bolsista em 
projetos de Iniciação Científica na 
área de formação em Hospitais, 
Clinicas ou Instituições Superior de 
Ensino acima de 6 meses.  

1,40 

Participação como bolsista em 
projetos de monitoria na área de 
formação em Hospitais, Clinicas ou 
Instituições Superior de Ensino 
acima de 6 meses 

1,00 

NOTA: Todos os documentos deverão estar autenticados. Será considerando apenas 1 (uma) 
experiência para cada item, mesmo que o candidato apresente mais de uma experiência 
acadêmico profissional, não será pontuada e considerada para somatória final. Não serão 
somados períodos de mais de uma experiência para obtenção do total exigido. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO 

Artigo Completo aprovado ou publicado 
em periódicos nacionais ou 
internacionais indexados ou capítulos 
de livro cadastrado o ISBN ou similar 
na área de saúde. 

Identificar nome do autor, 
título da publicação ou 
título do livro, local 
publicado ou nome do 
periódico científico se 
classificado no sistema 
Qualis da Capes ou não. 
Quando Anais nome do 
Congresso Científico em 
que foi publicado. 

0,80 

2,00 

Artigo Completo aprovado ou publicado 
em periódicos nacionais ou 
internacionais indexados ou capítulos 
de livro de outras áreas. 

0,60 

Resumo publicado e/ou trabalho 
completo em anais de eventos 
científicos nacionais ou internacionais 
ou publicação em outros veículos 
(jornais, revistas não indexadas, etc.), 
relatórios de pesquisa ou manuais na 
área de saúde. 

0,40 

Resumo publicado e/ou trabalho 
completo em anais de eventos 
científicos nacionais ou internacionais 
ou publicação em outros veículos 
(jornais, revistas não indexadas, etc.), 
relatórios de pesquisa ou manuais de 
outras áreas. 

0,20 

NOTA: Será considerando apenas 1 (uma) publicação por item como titular, não sendo 
pontuado a co-autoria, mesmo que o candidato apresente mais de uma publicação por 
item não será pontuado. 

 

9. O candidato poderá apresentar quantas documentações comprobatórias que quiser para os 

3 (três) tópicos curriculares analisados: Formação, Experiência Acadêmica Profissional e 

Produção Científica, mas somente um documento será pontuado para cada item, 

possibilitando ao candidato chegar a pontuação máxima por meio da soma de todos os 

documentos apresentados por tópico.  

10. Não serão somados cargas horárias e períodos de experiência, a fim de atender o 

quantitativo exigido por item. Somente um título será considerado para avaliação do item. 

11. A pontuação máxima que um candidato poderá auferir por meio de seu currículo será de 20 

(vinte) pontos. 

12. O formulário de avaliação a ser preenchido pelo candidato e aposto como primeira folha dos 

documentos será disponibilizado no ato da liberação do sistema para encaminhamento dos 

documentos de forma eletrônica/digitalizada. 
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ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Outorgante: (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF nº 

______________________, RG nº _________________, expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) 

a (rua, avenida, etc.) ______________________________, bairro __________________, município 

______________________, Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, pelo presente 

instrumento nomeia e constitui como seu (sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) (nome completo), 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF nº ______________________, RG nº 

_________________, expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.) 

______________________________, bairro __________________, município ______________________, 

Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, com poderes para representar o outorgante 

perante o Ensino e Pesquisa SCBH, para requerer/solicitar matrícula no Programa/Curso 

___________________________________________, oferecido pelo Ensino e Pesquisa SCBH, podendo 

assinar todos os documentos necessários para efetivação da mesma; firmar compromissos ou acordos, 

assumindo, inclusive, compromisso para entrega de eventuais documentações; e, ainda, caso necessário, 

solicitar o trancamento da matrícula junto ao Ensino e Pesquisa SCBH, enfim, todos os atos necessários 

ao fiel cumprimento do presente instrumento, responsabilizando-se por todos os atos praticados no 

cumprimento deste instrumento, cessando os efeitos deste a partir de (dia/mês/ano). 

 

__________________________, ______de ___________________ de ______ 

 

 
 

________________________________________________________ 
 

(Assinatura do Outorgante) 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PARA A TAXA DE INSCRIÇÃO 

ESCLARECIMENTOS INICIAIS: 

O candidato será responsável pelo fornecimento de documentação que comprove sua condição de 

isento. As informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade 

do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contrafé pública, o que 

acarretará sua eliminação do Processo Seletivo. 

A comissão organizadora poderá solicitar, a qualquer momento, mais esclarecimentos sobre a 

situação financeira do candidato e de seus familiares, podendo ser necessário o envio de 

documentos adicionais. 

1. DADOS PESSOAIS: 

1.1 NOME: ____________________________________________________________________ 

(Nome completo, sem abreviatura) 

1.2 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: _____________________________________________ 

(Anexar cópia frente e verso do documento de identidade) 

1.3 ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

(Casados - anexar cópia da certidão de casamento) 

1.4 ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

BAIRRO:_____________________________ CIDADE: __________________________UF: ____ 

(Endereço completo, anexar cópia frente e verso da conta de luz ou água do mês de novembro ou 

dezembro de 2017) 

1.5 TELEFONES: (__)___________________________________________________________ 

2. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO: 

2.1 NOME INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORIGEM:   (  ) pública  (  ) privada 

2.2 FOI BENEFICIADO POR BOLSA DE ESTUDO: (   ) SIM   (   ) NÃO 
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3. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Considero-me com o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Programa de 

Residência, como: 

A) CANDIDATOS SEM RENDA PRÓPRIA MEMBRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA: 

( ) Sou impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovo com os 

documentos em anexo ser membro de família de baixa renda e que a renda familiar mensal é 

igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual é igual ou inferior a dois salários 

mínimos. 

(  ) Possuo inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 

de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e informo que o meu Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico é _________________________________. 

 

B) CANDIDATOS COM RENDA PRÓPRIA, QUE ARCAM COM SUAS PRÓPRIAS DESPESAS 

SEM AJUDA FINANCEIRA DE OUTROS MANTENEDORES/FAMÍLIA: 

(  ) A taxa de inscrição é superior a 30% (trinta por cento) do meu vencimento/salário mensal e 

não tenho dependente, conforme documentos em anexo. 

(  ) A taxa é superior a 20% (vinte por cento) do meu vencimento/salário mensal do candidato e 

possuo até dois dependentes, conforme documentos em anexo. 

(   ) A taxa é superior a 10% (dez por cento) do meu vencimento/salário mensal do candidato e 

tenho mais de dois dependentes, conforme documentos em anexo. 

4. INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA: 

4.1 TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO:______________. 

(Candidato sem renda própria, dependente da família, que reside em outra cidade deverá 

considerar que o total de pessoas composto pelo candidato, na sua atual residência, e pelos 

membros da sua família na sua residência de origem) 

4.2 ASSINALAR AS PESSOAS QUE RESIDEM COM O CANDIDATO: 

(  ) PAI ( ) MÃE ( ) IRMÃOS, quantos_______  (  ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 

(  ) FILHOS , quantos ______ (  ) AVÓ (  ) AVÔ (  ) TIOS  (  ) COLEGAS E/OU AMIGO 

(  ) OUTROS (citar): _____________________________________________________________ 
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5. CONDIÇÕES PROFISSIONAIS: 

O candidato deverá informar sua fonte de renda e como vem se mantendo. Deverá incluir 

documentos comprobatórios relacionados a sua renda e de todos os membros de sua família 

relacionados no item 6, bem como de qualquer pessoa que contribua para manutenção do 

candidato ou de sua família. É fundamental incluir cópia dos documentos do candidato e de todos 

membros da família e mantenedores como: documento de identidade ou certidão de nascimento, 

declaração anual de imposto de renda de pessoa física, no caso de isentos a cópia da última 

declaração de isento e da situação de regularidade com a receita federal, carteira de trabalho e/ou 

comprovante de rendimentos provenientes de aposentadoria, alugueis, ou outras fontes.  

Assinalar a situação mais adequada que descreve como o candidato vem se mantendo: 

(   ) Possuo renda própria, residência própria e sou independente de minha família 

(   ) Possuo renda própria mas dependo de minha família para me manter. 

(   ) Não possuo renda própria e dependo de minha família para me manter. 

Além do assinalado acima: 

(  ) Existe outra pessoa que contribui com a renda do candidato ou de sua família. O nome desta 

pessoa é ________________________________________ a contribuição dada é no valor 

aproximado de R$ _______________________________________________________ mensais.  

Tipo de relacionamento ___________________________________________________________ 

(Anexar declaração da pessoa e documentação da mesma conforme descrição acima) 

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RENDA DO CANDIDATO E SUA FAMÍLIA 

Nome da Pessoa Vínculo 

Possui renda 

própria 

proveniente de: 

Valor 

aproximado 

da renda 

mensal 

Candidato    
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Observações finais: 

• Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro (a) estejam desempregados, descrever, de 

próprio punho, como a família está se mantendo, comprovando a renda do(s) mantenedor(es), 

além dos documentos já mencionados para esta situação. 

6. DECLARAÇÕES ADICIONAIS: 

Declaro, diante das condições acima, que estou obrigado a comprovar que não ter custeado, com 

recursos próprios, curso preparatório para o Processo Seletivo para ingresso no Programa de 

Residência a que me candidato e, ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública ou 

ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial, conforme prova documental que agora faço, e anexo 

a este formulário, oriunda da Instituição de Ensino. Declaro que junto, também, a documentação 

que comprova a condição acima assinalada. 

Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras, que estou ciente de que, 

se comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas ou nos documentos 

apresentados, fico sujeito às penalidades legais cabíveis, inclusive ELIMINAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO. Estou ciente de que a falta parcial ou total de informações ou documentos é de minha 

inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo para indeferimento desta solicitação. 

 

Data: ____/____/________ 

Assinatura do candidato: _________________________________________________________. 

(Conforme o documento de identidade). 

 

 

 

 


