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A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e a Universidade 

Nilton Lins tornam pública abertura das inscrições ao Processo Seletivo para o 

preenchimento das vagas dos Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional em Atenção em Terapia Intensiva e em Infectologia, 

exclusivamente para o início em março de 2016, em nível de especialização, para 

enfermeiros, farmacêuticos (incluindo farmacêuticos/bioquímicos) e 

fisioterapeutas, graduados em Instituições de Ensino Superior oficiais, e 

reconhecidas pelo MEC, ou portadores de diploma revalidado por Universidade 

Pública Brasileira, conforme legislação em vigor, e demais normas estabelecidas 

pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS. 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. As Residências Multiprofissionais constituem-se em ensino de Pós-Graduação 

Lato Sensu, destinado às profissões que se relacionam com a saúde, sob a forma 

de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, sob a orientação 

de profissionais qualificados, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, 

distribuídas em 06 (seis) dias da semana, de segunda a sábado, com um dia de 

folga semanal (domingo); 

2. Os residentes, independente de sua área de concentração e/ou categoria 

profissional, deverão atuar em diversos cenários do Sistema Único de Saúde – 

SUS, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. 
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II. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS: 

1. A Residência Multiprofissional terá duração de 24 (vinte e quatro)meses; 

2. A carga horária do curso será de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas 

semanais, sendo que 80% dessa carga horária será prática e 20% da carga 

horária total seráteórica. Para cada ano de curso o residente gozará de 30 dias de 

férias; 

3. A modalidade do curso serátempo integral, com dedicação exclusiva; 

4. Titulação conferida: Especialista (na área de concentração escolhida, 

conforme tabelas de vagas); 

5. As vagas por área de concentração/categoria profissional encontram-se 

definidas nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1: Residência Integrada Multiprofissional em Atenção em Terapia 
Intensiva 
 

 
ESPECIALIDADE 

 
PRÉ-REQUISITO 

 
VAGAS 

 
DURAÇÃO 

Enfermagem Graduação em 
Enfermagem 

02  
 

02 anos 
 

Fisioterapia Graduação em 
Fisioterapia 

02 

Psicologia Graduação em 
Psicologia 

02 

 
 
Tabela 2: Residência Integrada Multiprofissional em Infectologia 
 

 
ESPECIALIDADE 

 
PRÉ-REQUISITO 

 
VAGAS 

 
DURAÇÃO 

Enfermagem Graduação em 
Enfermagem 

02  
 
 

 
02 anos 

Farmácia (incluindo 
Farmácia e 
Bioquímica) 

Graduação em 
Farmácia 

02 

Fisioterapia 
 

Graduação em 
Fisioterapia 

02 

Psicologia Graduação em 
Psicologia 

02 

 
III. DA BOLSA  
 
O número de vagas oferecidas, conforme tabelas 1 e 2, corresponde ao número 
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de bolsas de estudo autorizadas pelo Ministério da Saúde.  

Os candidatos aprovados no processo seletivo receberão bolsas de estudo 

financiadas pelo Ministério da Saúde, no valor bruto deR$ 2.976,26(Dois 

mil,novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)por mês.  

 
 
IV. DAS EXIGÊNCIAS  
 
Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:  

1. Ser brasileiro ou naturalizado;  

2. Quando do sexo masculino, ter cumprido as obrigações com o Serviço Militar;  

3. Estar habilitado para o exercício profissional, com registro no respectivo 

Conselho profissional de Manaus;  

4. Ter concluído curso superior, sendo o curso, assim como a Instituição de 

Ensino, reconhecidos pelo MEC, ou em curso, desde que a conclusão do mesmo 

aconteça até o dia 01/03/2016, data de início das atividades; 

5. O candidato estrangeiro deverá apresentar visto permanente e diploma 

revalidado por Universidade Pública. 

 
 
V. DAS INSCRIÇÕES 
 
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar 

qualquer espécie de desconhecimento; 

2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do Edital e 

certificar-se de que atende todos os requisitos exigidos; 

 

 

3. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma das áreas 

constantes das tabelas no início deste Edital; 

4. Não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando, ou que já 

tenham concluído uma das áreas de concentração dos Programas de Residência 

Integrada Multiprofissional da Fundação de Medicina Tropical-HVD/ Universidade 

Nilton Lins, para outra área de concentração;  
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5. As inscrições no processo seletivo serão realizadas exclusivamente no 

período de 02/12/15 a 22/12/15, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Fundação 

de Medicina Tropical - Dr. Heitor Vieira Dourado, DEPOG -Departamento de 

Ensino e Pós-Graduação, Av. Pedro Teixeira, Nº 25, Bairro Dom Pedro, Manaus 

– AM, CEP 69040-000, Fone (92) 2127-3489; 

6. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-

se no concurso, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir do 

concurso aquele que não preencher o formulário de forma correta e completa; 

7. Poderão se inscrever no Processo Seletivo para a Residência Multiprofissional 

aqueles que tiverem concluído a Graduação em uma das áreas profissionais 

definidas neste edital. Candidatos em fase de conclusão de Graduação só podem 

concorrer desde que possam concluir o curso até o primeiro dia letivo de ingresso 

no curso pretendido, que é01 de março de 2016; 

8. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), por meio de depósito bancário (Banco:033 – 

Santander. Agencia: 3273. C/C: 13002692-0. Centro de Ensino Superior Nilton 

Lins, CNPJ - 04.803.9040001-06), devendo o comprovante de depósito ser 

apresentado no ato da inscrição; 

9. Inscrições pagas após o prazo previsto no subitem 5. não terão validade; 

10. É de inteira responsabilidade do candidato guardar a cópia do comprovante 

de pagamento para futura conferência, caso necessário; 

11.  Comprovante de “agendamento” bancário não será aceito como comprovante 

de pagamento da inscrição; 

12.  O candidato só poderá concorrer em uma única área de concentração por 

categoria profissional oferecida neste edital; 

13.  O candidato que efetuar pagamento de inscrição em mais de uma área de 

concentração/categoria profissional, terá sua inscrição homologada somente 

naquela cuja data de inscrição seja a mais recente. As outras serão canceladas 

automaticamente e não haverá devolução do pagamento;  

14.  Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão, no ato da 

inscrição, solicitar os recursos especiais que necessitem para a realização da 

prova. O candidato que não se identificar ou deixar de especificar o tipo/condição 

ou necessidade especial na ficha de inscrição, não terá sua prova especial 
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preparada e/ou condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo 

alegado; 

15.  Para candidatos estrangeiros ou Brasileiros graduados no exterior, além dos 

critérios já apresentados em geral, há exigência de cópia autenticada do diploma 

de graduação revalidado em Instituição competente no Brasil, cópia autenticada 

do visto de permanência definitiva no Brasil, para candidatos estrangeiros; 

16. Serão permitidas inscrições mediante procuração (com firma reconhecida em 

cartório), na qual conste a opção do candidato, ou através de Correios (SEDEX) 

com datas de postagem limite (22/12/2015). Os documentos exigidos deverão ser 

encaminhados para o endereço:FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - DR. 

HEITORVIEIRA DOURADO - DEPOG -DEPARTAMENTO DE ENSINO E PÓS-

GRADUAÇÃO, Av. Pedro Teixeira, Nº 25, Bairro Dom Pedro, Manaus – AM.CEP: 

69040-000.Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer 

natureza;  

16. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento 

da ficha de inscrição ou por documentação falsa; 

17. Para realização da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação:  

- Curriculum Vitae (resumido e com os devidos comprovantes); 

- Cópias legíveis de RG, CPF, registro do respectivo Conselho profissional de 

Manaus, título de eleitor, certificado militar para candidatos do sexo masculino, 

diploma ou certificado de conclusão e histórico da graduação; 

- 2 (duas) fotos 3 x 4; 

18.  Os candidatos deverão se submeter ao processo de seleção, conforme 

segue: exame teórico - teste de múltipla escolha, com peso 80% + análise de 

currículo, com peso 10% + entrevista, com peso 10%. 

 

 

VI. DA PROVA ESCRITA 

 
1. Data: 27/01/2016 (quarta-feira); 

2. Local: UNIVERSIDADE NILTON LINS – BLOCO UNICENTER.Av. Prof. Nilton 

Lins, Nº 3259, Flores, Manaus – AM. CEP: 69058-030; 
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3. Horário: Início às 9h/ Término às 12h; 

4. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos na sala de 

exame após o início da prova. Também não será permitido o porte de aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza. O porte e utilização (ainda que desligados) de 

aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beeper, de controle remoto, de 

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

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

implicarão na imediata retirada do candidato da sala e automática 

desclassificação na prova; 

5. A comissão não se responsabiliza por materiais e objetos esquecidos na sala 

de exame; 

6.  O malote de cadernos de questões será aberto na sala de exame, na presença 

dos candidatos, conforme horário estabelecido para início das provas; 

7. Da composição da prova escrita: questões objetivas, com caráter eliminatório e 

classificatório, composta por 50 (cinquenta) questões de igual peso (0,2), sendo 

10 questões sobre as Políticas Públicas em Saúde e Sistema Único de Saúde, e 

40 questões sobre conhecimentos específicos na área de formação profissional. A 

avaliação será de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, dentre as 

quais apenas uma estará correta. O conteúdo programático a estudar será sobre 

conhecimentos obtidos no curso de graduação em Enfermagem, Fisioterapia, 

Farmácia ou Psicologia, de acordo com a área profissional escolhida; 

8.  Da atribuição de nota: será atribuída nota para a avaliação escrita (objetiva) 

numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo classificados os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (sete) ou seja, 60% de acertos, 30 (trinta) 

questões na avaliação escrita; 

9. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para ocartão de 

respostas, que será o único documento válido para a correção e classificação; 

10. O candidato só poderá se retirar do local da prova após 60 (sessenta) minutos 

de seu início; 

11. Não haverá substituição de cartão de respostas, que é único, por erro de 

candidato; 

12. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas; 

13. Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de 
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resposta; 

14. Os cadernos de questões não podem ser levados pelo candidato após a 

prova, nem tampouco serão fornecidos após o encerramento de todo o processo 

seletivo; 

15. Será eliminado o candidato que não comparecer ao local de prova no horário 

estabelecido, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 

realização do processo seletivo ou deixar de entregar o caderno de questões e a 

folha de respostas; 

16. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a realização da prova; 

17. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado no 

comprovante de inscrição por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá 

dirigir-se à coordenação do processo seletivo, com antecedência mínima de uma 

hora, portando o Boletim de Ocorrência. A não apresentação deste resultará na 

sua exclusão do processo seletivo; 

18. O candidato deverá comparecer ao local de prova com caneta esferográfica 

(azul ou preta), documento de identidade e comprovante de inscrição; 

19. O candidato deverá conferir seus dados impressos no cartão de respostas. 

Este não poderá conter rasuras; 

20. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão 

permanecer até o fechamento da ata na sala de prova; 

21. O gabarito da prova será afixado nos quadros de avisos do Departamento de 

Ensino e Pós-Graduação da Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira 

Dourado no dia 28/01/2016 (quinta-feira), às 14h; 

22. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 29/01/2015(sexta-

feira),às 14h, especificados por etapa (prova objetiva) e por área profissional, nos 

quadros de avisos do Departamento de Ensino e Pós-Graduação da Fundação de 

Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado. 

 

VII. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 

 
1. Data: 01/02/2016(segunda-feira); 

2. Local: Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado - DEPOG - 

Departamento de Ensino e Pós-Graduação. Av. Pedro Teixeira, Nº 25, Bairro Dom 
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Pedro, Manaus – AM. CEP: 69040-000; 

3. Horário: 9h; 

4. A avaliação do currículo terá caráter classificatório e participarão desta etapa 

os candidatos que obtiverem notas iguais ou superiores a 6,0 (seis)pontos na 

avaliação teórica (objetiva) na classificação pela ordem decrescente de notas; 

5. A análise do currículo será realizada pelas bancas avaliadoras compostas por 

profissionais da Universidade Nilton Lins e da Fundação de Medicina Tropical, 

com valor correspondente a 10% da avaliação geral; 

6. A pontuação do currículo será de acordo com a participação do candidato em 

projetos de extensão, programas de iniciação científica, monitoria, artigos 

científicos publicados na condição de autor ou co-autor, apresentação de 

trabalhos em congressos e/ou jornadas científicas; 

7. Somente serão aceitos projetos de extensão, monitoria e participações em 

programas de iniciação científica realizados em entidades federais, estaduais, 

municipais ou vinculados às Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo 

Ministério da Educação e Cultura– MEC; 

8. Ao Curriculum Lattes será atribuída nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos e terá cada item avaliado de acordo com a seguinte pontuação: 1. Projeto 

de Extensão - mínimo de 60 horas por projeto - 1,0 ponto por projeto finalizado 

(apenas 1 projeto será pontuado); 2. Programa de Iniciação Científica - 2,0 pontos 

por projeto finalizado (apenas 1 projeto será pontuado); 3. Monitoria - 2,0 pontos 

(apenas 1 monitoria será pontuada); 4. Trabalho publicado em revista indexada 

nacional - 1,0 ponto (apenas 1 trabalho será pontuado); 5. Trabalho publicado em 

revista indexada internacional - 2,0 pontos (apenas 1 trabalho será pontuado); 6. 

Capítulo de Livro com ISSN - 1,0 pontos (apenas 1 capítulo de livro será 

pontuado); 7. Apresentação de trabalho em congresso, jornada ou similares - 0,5 

pontos (apenas 1 apresentação será pontuada) ; 8. Publicação de resumo em 

congresso, jornada ou similares - 0,25(no máximo 4 publicações de resumos 

serão pontuadas); 

9. A entrevista tem caráter classificatório e será realizada pela Banca 

Examinadora do Programa de Residência; 

10. A entrevista versará sobre as atividades acadêmicas na graduação, área de 

conhecimento do programa da seleção, importância da Residência 
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Multiprofissional em Saúde e aptidão do candidato para o programa pretendido; 

11. Cada membro da Banca Examinadora atribuirá aos candidatos notas entre 

zero a dez na entrevista, que terá peso 1,0 (um vírgula zero). 

 

 

VIII. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
1. A classificação final será calculada pela média ponderada dos pontos obtidos 

nas etapas da seleção conforme fórmula a seguir: (Pontuação avaliação escrita 

x 2,0) + (Pontuação análise currículo x 1,0) + (Pontuação entrevista x 1,0) / 4; 

2. Em caso de empate, no resultado final, os critérios de desempate serão da 

seguinte ordem: 1. A melhor nota na primeira etapa; 2. A melhor nota na análise 

curricular; 

3. O resultado final será divulgado no dia 02/02/2016 (terça-feira), às 17h, nos 

quadros de avisos do Departamento de Ensino e Pós-Graduação da Fundação de 

Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado; 

23. As matrículas dos aprovados serão realizadas nos dias15 e 16/02/2015, das 9 

às 12h, e das 14 às 17h, no Departamento de Ensino e Pós-Graduação da 

Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado. 

Manaus, 01 de dezembro de 2015. 

 

 

 
 
 
 

Dra. Maria das Graças Costa Alecrim 
Diretora-Presidente 

 
 

 

 


