
1 
 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTEGRADO EM SAÚDE NA 

MODALIDADE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, NAS ÁREAS DE ENFERMAGEM, 
BIOMEDICINA/BIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL 2018 

 
 
 
 
INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI - HEMORIO 
DIRETORIA 
Luiz Amorim de Melo Filho 
Patrícia Moura 
 
SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE – SES 
Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA E 
MULTIPROFISSIONAL EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
Ingrid de Assis Camilo Cabral 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Nº 01 

01 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O Diretor do Instituto de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti - HEMORIO, e a Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam 
pública, a abertura das inscrições e estabelecem normas relativas à seleção de candidatos ao 
Curso de Especialização Integrado em Saúde na Modalidade Residência Multiprofissional em 
Saúde, nas áreas de Enfermagem, Biomedicina/Biologia e Serviço Social, a iniciar-se no ano de 
2018 mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
1. DA RESIDÊNCIA 
 
1.1. O Curso de Especialização Integrado em Saúde na Modalidade Residência Multiprofissional 
em Saúde constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato-sensu destinado a assistentes 
sociais, enfermeiros, biólogos e biomédicos, sob a forma de curso de especialização caracterizado 
por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais e duração mínima de 2 
(dois) anos, perfazendo um total de 2.880 horas anuais.  
 
1.2. O residente deverá ter dedicação exclusiva à Residência, não podendo desenvolver outras 
atividades profissionais no período de realização da mesma (lei nº 11.129/2005 artigo 13, 
parágrafo segundo). 
 
1.3. O ensino em serviço será realizado nas dependências do Instituto de Hematologia Arthur 
Siqueira Cavalcanti - HEMORIO, sob sua responsabilidade técnica-administrativa e pedagógica. Nos 
cenários de prática os residentes também estarão sob a orientação e supervisão do corpo docente 
do HEMORIO, bem como dos preceptores e tutores.  
 
1.4. Considerando a Lei Federal n° 11.129 de 30 de julho de 2005 e a Portaria Interministerial Nº 
1.077, de 12 de novembro de 2009 (MEC e Ministério da Saúde) que legislam sobre a Residência 
Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional de Saúde e a Comissão Nacional 
de Residência Multiprofissional (CNRMS) em Saúde e o Edital n° 1, de 4 de julho de 2008 que 
convoca as Instituições de Ensino Superior e Órgãos que possuem Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde para cadastramento junto à CNRMS, 
informamos que o Programa de Residência oferecido neste Edital de Seleção encontra-se 
cadastrado para credenciamento de reconhecimento junto ao MEC e Ministério da Saúde. 
 
1.5. Atualmente, a bolsa auxílio mensal tem o valor de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta 
reais, quarenta e três centavos). Sobre o valor da bolsa incidirá um desconto referente ao imposto 
de renda, conforme tabela oficial definida em lei. 
 
1.6. Os residentes serão avaliados regularmente pelos preceptores de suas respectivas áreas, 
tomando por base o resumo das atividades a serem desenvolvidos, o seu desempenho técnico-
profissional e sua integração nas atividades curriculares. Somente receberão o Certificado de 



3 
 

Conclusão de Curso, os residentes que satisfizerem as condições previstas no Regulamento Interno 
do Programa de Residência. 
 
1.7. Os candidatos selecionados e devidamente matriculados participarão obrigatoriamente da 
solenidade de abertura, conforme Calendário de Atividades. 
 
1.8. O Programa de Residência terá início em 05/03/2018 
 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 - O Processo Seletivo Público obedece às normas descritas por este Edital e é executado pelo 
HEMORIO. 
 
2.2. O Processo Seletivo Público será constituído de avaliação de conhecimentos sobre o SUS, 
língua portuguesa e específicos de cada área profissional do referido programa, Enfermagem, 
Serviço Social e Biomedicina/Biologia, aferidos por meio da aplicação de Prova Objetiva, de 
caráter eliminatório e classificatório. 
 
2.3 O Programa terá a duração de 2 (dois) anos para todas as áreas profissionais. 
 
2.4 É oferecido um total de 06 vagas para o ano de 2018, distribuídas conforme Quadro 1: 
 

QUADRO 1 
VAGAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA 
MULTIPROFISSIONAL EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA  
SEGUNDO ÁREA PROFISSIONAL 
ÁREAS VAGAS 

Serviço Social 02 

Enfermagem 02 

Biomedicina/Biologia 02 

TOTAL 06 

 
3. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA 
 
3.1. Possuir diploma de graduação plena, certificado e/ou declaração de conclusão de curso 
relativo à área profissional a que concorre, com data de término até 28/02/2018, realizado em 
instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
 
3.1.1. Possuir diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira e registro profissional, nos 
casos de candidatos com diploma obtido em instituições estrangeiras. 
 
3.2 Possuir situação regularizada junto ao Conselho Regional respectivo, Enfermagem, Serviço 
Social e Biomedicina/Biologia, até 28/02/2018. Os candidatos oriundos de outros estados da 
Federação e estrangeiros deverão possuir autorização do referido Conselho Regional para 
atuarem profissionalmente no estado do Rio de Janeiro. 
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3.3. Ter sido aprovado e classificado no Processo de Seleção Pública, de acordo com o que estipula 
este Edital, seus anexos e retificações.  
 
3.4. Cumprir as determinações deste Edital. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma tácita de aceitação de todas as 
normas constantes no presente Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
4.2. Período/ Local/ Horário/Taxa de inscrição 
 
PERÍODO LOCAL TAXA DE INSCRIÇÃO :  
 
As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico www.hemorio.rj.gov.br das 10h do dia 

06/11/2017 às 15h do dia 30/11/2017, mediante pagamento de taxa de R$ 200,00 (duzentos 

Reais). 

4.3. Da Isenção da Taxa de Inscrição 
 
4.3.1. Serão aceitos pedidos de isenção das 10h do dia 08/11/2017 até às 15h do dia 14/11/2017. 
 

4.3.2. A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizada no Centro de Estudos do 
HEMORIO – Rua Frei Caneca, 08 sala 328 – Centro, Rio de Janeiro - no horário de 09 às 15 horas 
(dias úteis). 
 
4.3.3. Para solicitar isenção da Taxa de Inscrição o candidato deverá obrigatoriamente inscrever-se 
no Processo Seletivo Público. 
 
4.3.4. O solicitante deverá comparecer ao Centro e Estudos do HEMORIO portando a seguinte 
documentação: Comprovante de inscrição no CadÚnico (atualizado) ou comprovação de renda 
bruta familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos, cópia do RG e CPF. 
 

4.3.5. Somente será concedida a isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição para aqueles 
candidatos que comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros, comprovarem renda bruta 
familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos ou que estiverem inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007; 
 
4.3.6. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição que não atendam 
às condições para sua concessão, qualquer que seja o motivo, e aqueles: 
a) enviados via fax ou via correio eletrônico; 
b) fora do prazo estabelecido no cronograma; 
c) que não obedeçam aos critérios definidos nas Instruções para Isenção de Taxa de Inscrição; 
d) que não contenham todas as documentações previstas. 
 
4.3.7. Os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição deferidos de candidatos não 
inscritos serão automaticamente cancelados. 

http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
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4.3.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, e que desejar participar da Seleção, 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, obedecendo ao 
prazo determinado no cronograma (item 11) e seguindo as orientações conforme subitem 4.4. 
 
4.3.9. A resposta às solicitações de isenção de taxa de inscrição está prevista para ser divulgada a 
partir das 14 horas do dia 21/11/2017, no endereço eletrônico www.hemorio.rj.gov.br 
 
4.4. Procedimentos para inscrição: 
a) Certificar-se que atende a todos os requisitos exigidos conforme item 3 do Edital em referência; 
Acessar o endereço www.hemorio.rj.gov.br, onde estarão disponibilizados o Edital da Seleção 
Pública para download e impressão; 
b) Acessar o link de inscrição, selecionar o Programa ao qual deseja concorrer. Aguardar a geração 
completa do boleto bancário; 
c) Imprimir em papel A4, o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até 
a data de vencimento, em espécie, em qualquer Instituição Bancária, nos caixas eletrônicos ou nos 
serviços bancários na Internet observados os horários definidos pelas agências bancárias para 
pagamento de títulos. 
 
4.4.1. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá fazer sua inscrição, de 2ª a 6ª feira – 
dias úteis, no horário de 09 às 15 horas, comparecendo ao Hemorio, situado na Rua Frei Caneca, n. 
08, sala 328 – Centro de Estudos. 
 
OBSERVAÇÃO: 
O boleto bancário estará disponível no site www.hemorio.rj.gov.br até às 15h do dia 30/11/2017. 
A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 01/12/2017, nos horários determinados pela rede 
bancária. Não serão aceitas as inscrições com pagamento após o dia 01/02/2017. 
 
4.5. Informações Complementares 
 
4.5.1. A taxa de inscrição não será devolvida se o candidato desistir do Processo Seletivo Público, 
nem se for constatado pagamento em duplicidade, como também não haverá parcelamento da 
mesma. Só haverá devolução da taxa de inscrição em caso de cancelamento do Certame. 
 
4.5.2. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. 
 
4.5.3. O candidato ou pessoa por ele indicado para realizar a inscrição via Internet, assumirá total 
responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, pela 
escolha da modalidade de treinamento e por qualquer declaração falsa ou inexata ou que não 
satisfaça todas as condições citadas neste Edital. 
 
4.5.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que não possa 
satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e serão 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas. 
 
4.5.5. O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição, por questão de segurança e para esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.hemorio.rj.gov.br/
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4.5.6. O HEMORIO não se responsabilizará pelas solicitações de inscrição não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transmissão dos 
dados. 
 
4.5.7. O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não significa que a 
inscrição no Processo Seletivo Público tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através 
do recebimento do crédito do pagamento pela instituição bancária e do recebimento da 
documentação exigida, quando for o caso. 
 
4.5.8. Não serão efetivadas as inscrições de candidatos que não obedecerem aos prazos 
determinados no cronograma (item 11), e que tenham realizado pagamento em casas lotéricas, 
supermercados, correio, depósito comum, em conta corrente ou em caixa eletrônico, 
agendamento de pagamento, ordem de pagamento, DOC, DOC eletrônico, transferência 
eletrônica ou pagamento após a data de vencimento, constante do boleto bancário. 
 
4.5.9. Após a identificação pelo Centro de Estudos do HEMORIO, do recebimento do pagamento 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, o mesmo ficará indisponível para impressão. O 
candidato receberá uma mensagem eletrônica confirmando o pagamento.  
 
4.5.10. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá verificar a situação de seu 
pagamento, de 2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 09 às 15 horas, comparecendo ao 
HEMORIO, situado na Rua Frei Caneca, n. 08, sala 328 – Centro de Estudos. 
 
5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
5.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) será enviado por e-mail, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato manter o endereço de e-mail atualizado. O CCI está 
previsto para ser divulgado a partir do dia 11/12/2017 até o dia 20/12/2017 conforme 
cronograma (item 11). 
 
5.2. É dever do candidato a conferência dos dados impressos no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI). Os eventuais erros somente serão corrigidos na sala de realização da Prova, através 
do preenchimento da Ata de Sala. 
 
5.3. O candidato deverá imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e portá-lo no dia de 
realização da Prova. 
 
5.4. As informações, obtidas por meio de contato telefônico junto ao Centro de Estudos do 
HEMORIO, não se revestem de caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados 
no presente Edital para certificar-se sobre datas, locais e horários de realização da Prova. 
 
5.5. Somente será permitida a realização da prova na respectiva data, horário e local definidos no 
CCI. Excepcionalmente será permitida a realização da prova em local diverso do que consta no CCI, 
nos casos previstos no subitem 6.3.30. 
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5.6. O candidato, que não efetuar as correções necessárias até o último dia de inscrição ou no dia 
de realização da Prova, arcará com as consequências de sua omissão. 
5.7. Caso o candidato não possua acesso à Internet para obtenção ou correção de dados do CCI, o 
mesmo poderá comparecer ao HEMORIO, situado na Rua Frei Caneca, n. 08, sala 328 – Centro de 
Estudos, no horário das 09 às 15 horas, de 2ª a 6ª feira – dias úteis. 
 
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 
6.1. O Processo Seletivo Público constará de uma única etapa: Prova Objetiva, de acordo com o 
Quadro 2: 
 

ÁREAS ETAPA/ TIPO DE 
PROVA 
 

Nº DE 
QUESTÕES 
 

PONTOS NOTA MÍNIMA 
 

Serviço Social  

Prova 
Objetiva 

30 60 30 

Enfermagem 30 60 30 

Biomedicina/Biologia 30 60 30 

 
6.1.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem um percentual de acertos igual 
ou superior a 50% (cinquenta por cento) da média aritmética das cinco maiores notas em cada 
tipo de Prova, mesmo que estas sejam iguais. (continuação do item 6.1.1 – como parágrafo) 

 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de 
múltipla escolha sendo 05 questões de SUS, 05 questões de Língua Portuguesa e 20 questões 
específicas de cada área profissional, com peso igual para todas as questões (quadro 2). Serão 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo de pontos 
  
6.2. Da Realização da Prova Objetiva: 
 
6.2.1. A Prova está prevista para ser realizada no dia 28/01/2018, no município do Rio de Janeiro, 
e terá a duração máxima de 4 horas. 
 
6.2.2. A data prevista para a realização da Prova poderá ser alterada. No Cartão de Confirmação 
de Inscrição, serão informados, o local, o horário e a data definitiva da Prova. 
 
6.2.3. As questões da Prova Objetiva obedecerão aos conteúdos programáticos e às referências 
bibliográficas contidas no Anexo I deste Edital. 
 
6.2.4. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização da Prova com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, portando caneta esferográfica 
transparente (tinta azul ou preta), Cartão de Confirmação de Inscrição e documento de 
identidade original com o qual se inscreveu. 
 
6.2.5. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares (Ex-Ministérios Militares), pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelas Polícias Militares, 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos), 
passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, 
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carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira de 
trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 
6.2.6. Não serão aceitas fotocópias nem protocolos de documentos sem foto como documento de 
identificação. Os documentos a serem apresentados deverão estar em boas condições, de forma a 
permitirem, com clareza, a identificação do candidato. 
 
6.2.7. Será realizada identificação condicional do candidato que apresente documento de 
identidade que denote dúvidas relativas à sua fisionomia ou assinatura. 
 
6.2.8. Os candidatos poderão ser identificados digitalmente nas respectivas salas da Prova, através 
de sistema específico. 
 
6.2.9. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da Prova Objetiva 
como justificativa para eventual ausência. O não comparecimento à Prova, qualquer que seja o 
motivo alegado, caracterizará desistência do candidato. 
 
6.2.10. Ao candidato, só será permitida a realização da Prova Objetiva em data, local e horário 
constantes no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), não havendo, portanto, segunda 
chamada da mesma. Excepcionalmente, consoante o disposto no subitem 6.3.30, o local de 
realização da Prova poderá ser mudado, mantendo-se porém a data e o horário de sua realização. 
 
6.2.11. Em hipótese alguma, será admitido ingresso de candidato ao local de realização da Prova 
Objetiva após o horário fixado para o seu início.  
 
6.2.12. Os candidatos deverão conferir seus dados pessoais impressos no cartão-resposta, como 
nome, número de inscrição, Programa escolhido e identidade. Caso identifiquem erro ao conferir 
as informações contidas no cartão-resposta, deverão comunicá-lo imediatamente ao fiscal de sala. 
 
6.2.13. Por ocasião do recebimento do cartão-resposta, o candidato deverá registrar, em campo 
próprio, sua assinatura e, se solicitado, transcrição de frase. Este procedimento servirá para 
eventual confirmação de sua identidade, caso haja necessidade. Havendo recusa em cumprir este 
procedimento, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Público. 
 
6.2.14. O cartão-resposta será considerado como único e definitivo documento para efeito de 
correção da Prova Objetiva, devendo ser assinado e preenchido corretamente pelo candidato, de 
acordo com as instruções contidas na contracapa da Prova Objetiva, não sendo substituído em 
hipótese alguma por erro do candidato no preenchimento. 
 
6.2.15. Nenhuma marcação deverá ser realizada, no cartão-resposta, fora do campo destinado à 
marcação das respostas, transcrição de frase, caso haja, ou assinatura. 
 
6.2.16. As marcações feitas incorretamente no cartão-resposta são de inteira responsabilidade do 
candidato. 
 
6.2.17. Não será permitida a marcação do cartão-resposta por outra pessoa que não seja o próprio 
candidato, salvo o caso de o mesmo ter solicitado condições especiais, mediante autorização 
prévia do Centro de Estudos - HEMORIO. 
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6.2.18. Será atribuída nota zero à questão que, no cartão-resposta: 
a) não estiver assinalada; 
b) contiver mais de uma opção assinalada; 
c) tiver emenda ou rasura, ainda que legível; 
d) esteja com campo de marcação não preenchido integralmente. 
 
6.2.19. Ao término da Prova Objetiva, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o cartão-
resposta ao fiscal de sala, não podendo o mesmo cartão estar rasgado ou com danos que 
impeçam sua leitura, sob pena de eliminação do Processo Seletivo Público. O caderno de questões 
não poderá ser levado pelo candidato. 
 
6.2.20. Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da Prova Objetiva em virtude de afastamento do candidato da sala. Será eliminado do 
Processo Seletivo Público aquele que não cumprir o estabelecido. 
 
6.2.21. Durante a realização da Prova Objetiva, não será permitida, em hipótese alguma, consulta 
a livros, revistas, textos, notas, códigos, folhetos ou assemelhados. Tampouco será permitida a 
utilização de protetores auriculares, fones de ouvido e quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como 
máquinas de calcular, agendas, relógios com calculadora, relógios digitais, walkman, gravador, lap 
top, palm top, I-pods, I-pads, Pager, telefone celular e outros receptores que possibilitem 
comunicações à distância, sob pena de eliminação. 
 
6.2.22. Os celulares, relógios (digitais) e outros dispositivos eletrônicos serão obrigatoriamente 
desligados e ficarão de posse do candidato em envelope lacrado, para garantir a lisura do Certame 
até a saída do candidato do local de Prova. Caso o candidato se recuse a lacrar o celular, relógio ou 
outros dispositivos, viole o envelope sem autorização, ou ainda se o telefone celular emitir som ou 
vibrar durante a realização da prova, o fato será registrado na Ata de Sala e o candidato será 
eliminado do Certame. 
 
6.2.23. Será vedado ao candidato retirar-se do recinto da Prova Objetiva sem a devida autorização 
e acompanhamento de fiscal. 
 
6.2.24. Por motivo de segurança, os candidatos só poderão ausentar-se, definitivamente, do 
recinto da Prova Objetiva, após 1 (uma) hora do seu efetivo início. O candidato que se recuse a 
cumprir essa determinação não terá sua prova corrigida, sendo eliminado do Certame. 
 
6.2.25. Ao final da Prova Objetiva, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e 
assinar a “Ata de Prova Objetiva”, atestando a idoneidade e a regularidade da finalização da Prova 
Objetiva. 
 
6.2.26. O candidato que não observar o disposto nos subitens anteriores será eliminado. O fato 
será relatado no referido Termo de Ocorrência, sendo assinado pelos fiscais de sala e pelo 
Coordenador Local. 
 
6.2.27. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da Prova Objetiva 
deverá enviar ao Centro de Estudos do HEMORIO – Rua Frei Caneca, 08 sala 328 – Centro, Rio de 
Janeiro, através de carta registrada com AR, requerimento com exposição de motivos, 
acompanhado de atestado médico original (com assinatura e número do registro profissional) até 
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o último dia de inscrição - data da postagem. A solicitação de condições especiais será atendida, 
obedecendo-se critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
6.2.28. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das 
Provas deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o 
último dia de inscrição, o laudo médico, na forma do subitem anterior, justificativa acompanhada 
de laudo e parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de 
tempo adicional, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, e suas alterações. 
 
6.2.29. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova deverá 
levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda do lactente, em sala especialmente 
destinada a tal fim. O tempo de realização da Prova não será estendido em função do afastamento 
da candidata para a amamentação. A amamentação se dará quando necessária, porém a 
candidata não terá a companhia do acompanhante nesse momento, mas sim de um fiscal. 
 
6.2.30. O candidato que, à época de realização da Prova Objetiva, estiver com doença 
infectocontagiosa que demande isolamento ou que necessite de cuidados médicos especiais que 
comprovadamente impeçam o deslocamento ao local de realização da Prova, deverá entrar em 
contato com o Centro de Estudos do HEMORIO, através do e-mail residência@hemorio.rj.gov.br, 
já dispondo de laudo médico que ateste sua condição de saúde, de acordo com os seguintes itens: 
a) obedecendo-se critérios de viabilidade e de razoabilidade, o Centro de Estudos do HEMORIO 
avaliará individualmente os casos, no que tange à possibilidade de atender à demanda criada, o 
que poderá implicar mudança do local de realização da Prova. 
b) não serão concedidas condições especiais para a realização da prova ao candidato que não as 
solicitar nos prazos determinados 
c) no caso de utilização de fiscal ledor, este transcreverá as respostas para o candidato.  
 
6.2.31. Por questões de segurança, os candidatos que terminarem a Prova não poderão utilizar os 
banheiros destinados aos candidatos que ainda estejam fazendo prova. 
 
6.2.32. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo alegado, caracterizará 
desistência do candidato em prestar o Processo Seletivo Público. 
 
6.2.33. Não será permitido ao candidato fazer qualquer anotação do gabarito ou questões em 
folhas não autorizadas. As provas estarão disponíveis na Internet quando da divulgação do 
gabarito. 
 
6.2.34. O Centro de Estudos do HEMORIO não se responsabiliza por extravio ou perda de objetos 
e/ou equipamentos eletrônicos durante a realização da prova. 
 
6.2.35. O candidato, no dia de realização da Prova, poderá ser submetido a detectores de metais 
nas salas, corredores e banheiros, a fim de garantir a lisura do Certame. 
 
6.2.36. O Centro de Estudos do HEMORIO poderá adotar medidas adicionais de segurança, caso 
seja pertinente. 
 
6.2.37. As instruções contidas na contracapa da Prova deverão ser cumpridas, integralmente, pelo 
candidato. 

mailto:residência@hemorio.rj.gov.br
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6.2.38. No dia de realização das Provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou organização do Processo Seletivo Público, informações referentes ao conteúdo da 
Prova. 
 
6.2.39. É proibida a entrada de candidatos no local de realização da Prova portando armas. 
 
6.3. Do Gabarito da Prova Objetiva 
 
6.3.1. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado no dia 29/01/2018, conforme cronograma 
(item 11) no endereço www.hemorio.rj.gov.br. 
 
6.4. Dos Recursos ao Gabarito da Prova Objetiva 
 
6.4.1. Serão admitidos recursos ao gabarito da Prova Objetiva das 15 horas do dia 29/01/2018 às 
15 horas do dia 31/01/2018, e para efetivar a solicitação de recursos o candidato deverá obedecer 
aos procedimentos abaixo: 
 
a) preencher corretamente os campos do Formulário de Solicitação de Recurso, discriminando a 
questão objeto de recurso disponível no site www.hemorio.rj.gov.br. 
b) entregar o formulário devidamente preenchido e entregar no Centro de Estudos do Hemorio, 
situado na Rua Frei Caneca, n. 08, sala 328 no horário de 09 às 15 horas. 
 
6.4.2. Não serão aceitos recursos por via postal, telegrama, fax ou qualquer outro meio que não 
seja o especificado neste Edital. 
 
6.4.3. Caso haja provimento dos pedidos de recursos referentes às Provas, haverá divulgação de 
novo gabarito, a ser publicado no site do www.hemorio.rj.gov.br. 
 
6.4.4. Após o julgamento dos recursos, o gabarito inicialmente divulgado poderá ser alterado, e as 
Provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. Os pontos correspondentes às questões 
porventura anuladas serão atribuídos indistintamente a todos os candidatos que não os tiverem 
obtido na correção inicial. 
 
6.4.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 
a) não estiverem fundamentados nas referências bibliográficas contidas no Anexo I; 
b) forem interpostos fora do período acima descrito; 
c) não forem claros e objetivos no pleito; 
d) desrespeitarem a banca examinadora ou a equipe organizadora. 
 
6.4.6. A decisão final da Banca Examinadora quanto ao gabarito da Prova constitui última instância 
para recursos e revisão, sendo ela soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, 
liminarmente, recursos ou revisões adicionais. 
 
6.4.7. As respostas aos recursos da Prova Objetiva estão previstos para divulgação no dia 
05/02/2018, conforme cronograma (item 11) a partir das 14h, no endereço eletrônico 
www.hemorio.rj.gov.br. 
 

http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
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6.5. Do Resultado da Prova Objetiva 
6.5.1. A listagem de pontuação obtida pelos candidatos na Prova Objetiva será divulgada no dia 
05/02/2018, conforme cronograma (item 11), no endereço eletrônico www.hemorio.rj.gov.br. 
 
7. DO RESULTADO FINAL 
7.1. O resultado final do candidato corresponderá ao somatório dos pontos obtidos. 
 
7.2 Será considerado selecionado o candidato que tiver sua classificação dentro do número de 
vagas previstas, conforme o subitem 2.4 deste Edital. 
 
7.3. Se houver empate no resultado final, serão considerados, para fins de desempate, os 
seguintes critérios, na ordem descrita a seguir: 
 
7.3.1. Para todas as áreas profissionais do programa 
1º - ter obtido maior número de pontos no Conteúdo de específico. 
2º - ter obtido maior número de pontos no Conteúdo de SUS 
3º - ser de maior idade, considerando ano, mês, dia e hora de nascimento. 
 
OBSERVAÇÃO: Caso haja empate no ano, mês e dia de nascimento, será solicitado aos candidatos 
a apresentação da certidão original e cópia, ou cópia autenticada para verificação da hora do 
nascimento, no seguinte endereço: Centro de Estudos do Hemorio, situado na Rua Frei Caneca, n. 
08, sala 328 no horário de 09 às 13 horas do dia 06/02/2018. A não apresentação do documento 
no prazo a ser solicitado acarretará na tácita aceitação da ordem de classificação do resultado a 
ser divulgado. 
 
7.4.O resultado final do Processo Seletivo Público contendo a relação em ordem decrescente de 
pontos dos candidatos, está previsto para ser divulgado no dia 06/02/2018, a partir das 15 horas, 
no endereço www.hemorio.rj.gov.br. 
 
7.5. As listagens obedecerão a seguinte legenda: 
SELECIONADO – foi aprovado na Prova Objetiva e encontra-se dentro do nº de vagas da área do 
programa, conforme o subitem 2.4 deste Edital; 
APROVADO – foi aprovado na Prova Objetiva mas não se encontra dentro do nº de vagas da área 
do programa; 
REPROVADO - não obteve a nota mínima exigida na Prova Objetiva; 
ELIMINADO - faltou à Prova Objetiva ou desistiu de prestar o Processo Seletivo Público ou não 
cumpriu as normas deste Edital. 
 
8. DA MATRÍCULA 
 
8.1. Os candidatos selecionados dentro do número de vagas deverão apresentar-se, nas datas 
descritas no Cronograma de Atividades (item 11), no Centro de Estudos do Hemorio, situado na 
Rua Frei Caneca, n. 08, sala 328 no horário de 09 às 15 horas, para efetivação da matrícula e 
assinatura do Termo de Compromisso para Concessão de Bolsa de Estudos, portando a 
documentação descrita abaixo: 
a) 3 retratos 3x4 coloridos (recentes); 

http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
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b) Carteira de vacinação atualizada com as seguintes vacinas, conforme estabelecido na NR-32: 
Dupla, Hepatite B e Tríplice Viral (original e cópia); 
c) diploma de graduação plena em Serviço Social ou Enfermagem ou Biomedicina ou Biologia ou 
certidão de conclusão de curso ou declaração de conclusão ou colação de grau prevista até 
28/02/2018 (original e duas cópias); 
d) Curriculum vitae (duas cópias); 
e) CPF (original e duas cópias); 
f) Carteira de identidade (original e duas cópias); 
g) Comprovante de residência (original e duas cópias); 
h)Título de eleitor (original e duas cópias); 
i) Carteira de identidade profissional (Conselho Regional) ou registro provisório até 03/02/2018 
(original e duas cópias); 
j) Inscrição como autônomo da Previdência Social;  
l) Cópia do cartão da conta corrente no Banco Bradesco (caso o candidato possua); 
m) Autorização do Conselho Regional respectivo do Rio de Janeiro para cursar o Programa de 
Residência (se candidato oriundo de outros Estados da Federação e estrangeiros); 
n) Comprovante de quitação com serviço militar e obrigações eleitorais. 
 
OBSERVAÇÃO: 

Toda a documentação acima deverá ser apresentada em duas vias: uma para o HEMORIO e 
outra para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro -SES  

 
8.2. A matrícula poderá ser realizada por um representante, através de procuração por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia autenticada do documento de 
identidade do representante, com firma reconhecida. 
 
8.3. Os candidatos que não apresentarem o diploma de graduação ou certidão de conclusão de 
curso até 28/02/2018 serão eliminados do Processo Seletivo Público. 
 
8.4. Os candidatos que, não apresentarem a carteira de identidade profissional (Conselho 
Regional) ou o registro provisório até a data limite estabelecida no Cronograma de Atividades 
(item 11), serão eliminados do Processo Seletivo Público. 
 
8.5. Os candidatos selecionados dentro do número de vagas participarão obrigatoriamente da 
cerimônia de recepção. Na data da matrícula serão entregues cronograma e localização de 
atividades de integração e organização. 
 
8.6. Os candidatos selecionados deverão obedecer ao REGIMENTO ÚNICO DOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HEMORIO, a ser 
fornecido por ocasião da matrícula, quando assinarão o TERMO DE COMPROMISSO PARA 
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO. 
 
9. DA RECLASSIFICAÇÃO 
 
9.1. Após o período das matrículas, caso haja desistência ou desligamento, os candidatos 
remanescentes poderão ser convocados para assumir a(s) provável(eis) vaga(s), obedecendo 
rigorosamente a ordem de classificação de cada área do programa, até o prazo máximo de 
01/03/2018. 



14 
 

 
9.2. A convocação para reclassificação será realizada pelo Centro de Estudos do HEMORIO, em 
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES, no endereço eletrônico 
www.hemorio.rj.gov.br de acordo com o cronograma abaixo: 
 
 

Reclassificação Matrícula 
 

Após o período de matricula, sempre que 
houver vacância será realizada 
reclassificação. As mesmas serão 
publicadas no site 
www.hemorio.rj.gov.br. 
 
Nenhuma reclassificação ocorrerá após o 
dia 02/04/2018 

*A matricula será realizada nos cinco dias 
subsequentes a divulgação da 
reclassificação no site. 

 
9.3. Os candidatos reclassificados deverão cumprir integralmente o período de duração do 
programa de residência multiprofissional. 
 
9.4. Os candidatos reclassificados deverão apresentar todos os documentos relacionados no item 
8.1 deste edital no ato da matrícula. 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. A convocação dos candidatos poderá ser realizada até 30 (trinta) dias após a data de início 
do programa/área de treinamento, não cabendo prorrogação da mesma. 
 
10.2. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de pontuação obtida na seleção 
pelos candidatos. 
 
10.3. O candidato selecionado deverá atender aos requisitos dispostos no item 3, como também 
ser responsável por manter seu endereço atualizado junto ao Centro de Estudos do HEMORIO. 
 
10.4. O candidato que não puder cumprir a carga horária descrita no item 1, subitem 1.1, será 
considerado desclassificado. 
 
10.5. As informações obtidas por meio de contato telefônico junto à Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro não se revestem de caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos 
meios indicados no presente Edital para informar-se sobre todas as datas, locais e horários de 
realização das provas. 
 
10.6.  Será eliminado do Processo Seletivo Público, em quaisquer de suas fases, o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das Provas, não sendo admitida 
qualquer tolerância; 
b) não comparecer à Prova, seja qual for o motivo alegado; 

http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
http://www.fundacaoprohemorio.com.br/
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c) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal após ter assinado a lista de 
frequência; 
d) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 60 minutos do seu início; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não o 
autorizado pelo Centro de Estudos do HEMORIO; 
f) ausentar-se da sala de provas levando o cartão-resposta ou outros materiais não permitidos, 
sem autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas, comprováveis por meio eletrônico, 
estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico, ainda que a constatação ocorra posteriormente; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação ou 
impresso não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 
celular, relógios digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
k) comportar-se de modo a perturbar a realização das provas pelos demais candidatos, causando 
evidente prejuízo a estes; 
l) deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido; 
m) utilizar caneta ou lapiseira fabricada em material não transparente; 
n) não observar as disposições deste Edital. 
 
10.7. Não será permitido ao candidato fumar no local da Prova, conforme Lei nº 5.517 de 
17/08/2009 e Decreto nº 41.121 de 16/11/2009. 
 
10.8. Na hipótese de se verificarem falhas de impressão da Prova após a sua distribuição, o 
Coordenador Local, antes do início das mesmas providenciará a sua substituição. 
 
10.9. Caso não haja cadernos suficientes para a devida substituição, o Coordenador Local realizará 
a leitura dos itens onde ocorram falhas, usando para isso, um caderno de questões completo.  
 
10.10. Se a identificação de erros for verificada após o início da Prova Objetiva, o Coordenador 
Local, após contato com o Centro de Estudos do HEMORIO, estabelecerá prazo para a 
compensação do tempo usado para a regularização do caderno. 
 
10.11. O Centro de Estudos do HEMORIO divulgará, sempre que necessário, editais, normas 
complementares, retificações e avisos oficiais sobre a seleção, que passarão a integrar o presente 
Edital. 
 
10.12. As despesas relativas à participação do candidato na Seleção Pública e a sua apresentação 
para a matrícula e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
 
10.13. As legislações publicadas após a divulgação deste edital não serão consideradas para fins de 
alterações no certame. 
 
10.14. Os candidatos inscritos no certame ficam obrigados a acompanhar no site do HEMORIO, 
todas as comunicações que se façam necessárias até o prazo de validade da seleção. 
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10.15. Decorridos 3 (três) anos da realização do concurso serão incinerados todos os documentos 
e processos a ele relativos, independente de qualquer formalidade. 
 
10.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do HEMORIO / SES. 
 
11. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
 
ATIVIDADES PERÍODO 
Publicação 01/11/2017 
Inscrições 06/11/2017 a 30/11/2017 
Solicitação de Isenção de taxa 08/11/2017 a 14/11/2017 
Divulgação da solicitação de isenção de taxa 21/11/2017 

Data de vencimento para pagamento 01/12/2017 
Solicitação de condições especiais para prova 06/11/2017 a 30/11/2017 
Impressão do cartão de confirmação 11/12/2017 a 20/12/2017 
Aplicação das provas 28/01/2018 
Divulgação do gabarito 29/01/2018 
Recurso 29/01/2018 a 31/01/2018 

Resposta do recurso 05/02/2018 

Divulgação da listagem de pontos 05/02/2018 

Resultado final 06/02/2018 

Matrícula 19/02/2018 a 21/02/2018 

Divulgação da Reclassificação (se aplicável) 23/02/2018 

Matrícula da reclassificação 26 e 27/02/2018 

Início da residência 05/03/2018 
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ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA 

OBJETIVA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTEGRADO EM SAÚDE NA MODALIDADE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, NAS ÁREAS DE ENFERMAGEM, BIOMEDICINA/BIOLOGIA E 

SERVIÇO SOCIAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 39ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2009.  

CUNHA, C. Gramática do português contemporâneo. Porto Alegre: Ed. L&PM Pocket/Lexikon, 2009.  

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 11ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2006.  

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro, FGV Editora.  

SAVIOLI, F. P. & FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo, Editora Ática.  

PLATÃO e FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 16ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2003.  

LEGISLAÇÃO 

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal 8.080/90, de 19 de setembro de 1990. Condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Diário Oficial da União, Brasília - DF, 20 de setembro de 1990.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990. Participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde. Diário Oficial da União, Brasília DF, 31 de dezembro de 1990. 

PORTARIA Nº 158, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016 

ENFERMAGEM  

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 311/2007. Aprova a reformulação do Código 
de Ética de Enfermagem de 2007.  

Lei no. 7498/1986. Lei do Exercício Profissional.  

Resolução COFEN 293/2004. Dimensionamento do Pessoal de Enfermagem.  

Morton, Patrícia Gonce. Fontaine, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9a Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013  

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem.  

Potter, Patrícia. Perry, Anne Griffin. Fundamentos de Enfermagem. 8a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.  

Jarvis, Carolyn. Exame Físico e Avaliação de Saúde para Enfermagem. 6a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.  

Silva, Roberto Carlos L. da; Silva, Carlos Roberto L. da; Luiz Carlos Santiago. Semiologia em 
Enfermagem. São Paulo: Roca, 2011.  
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Silva, Roberto Carlos Lyra & cols. Feridas: Fundamentos e Atualizações em Enfermagem. 3a Ed. São 
Paulo: Yendis Editora, 2011.  

Figueiredo, N. M. A. de; Machado, W. C. A; et. al. Tratado de Cuidados de Enfermagem Médico 
Cirúrgico. São Paulo: Roca, 2012.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2009.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama. Caderno de Atenção Básica no. 13. Brasília, 2006. 

Portaria  nº 158 de 04 de fevereiro de 2016 – Serviços de Hemoterapia e melhorias a atenção e 
acolhimento ao doador 

Resolução RDC nº 75 de 02 de Maio de 2016 – Roteiro de Inspeção dos Serviços de Hemoterapia 

Resolução Cofen nº 0511/ 2016 – Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em Hemoterapia. 

Hamerschlak, Nelson Barueri SP: Manole, 2010 Manual de Hematologia: Programa Integrado de 
Hematologia e Transplante de Medula Óssea/coordenador 

 
SERVIÇO SOCIAL  

ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: 
Boitempo, 2002.  

BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. Biblioteca básica de serviço social. 
São Paulo: Cortez, 2006.  

BRAVO, M. I S. (et al.), (orgs). Saúde e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2004.  

BRAVO, Maria Inês Souza; MATOS, Maurílio Castro de. A Saúde no Brasil: Reforma Sanitária e ofensiva 
neoliberal. In: BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, Potyara Amazoneida (Orgs). Política Social e 
Democracia. São Paulo: Cortez: Rio de Janeiro: UERJ, 2001 p. 197- 216.  

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.  

CFESS. Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Brasília: CFESS, 2010.  

CRESS. Assistente Social: Ética e direitos. Coletânea de Leis Resoluções. vol. 1 e 2. 5ª Ed. Rio de 
Janeiro: CRESS, 2008.  

Projeto Ético Político e Exercício Profissional em Serviço Social: os princípios do código de ética 
articulados à atuação crítica dos Assistentes Sociais / Conselho Regional de Serviço Social (org). - Rio 
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