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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Faculdade de Medicina de Marília  
 

 

 

Edital Famema n° 02/2014  
 

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA torna público que, no período de 14 de março de 2014 
a 23 de março de 2014, estarão abertas as INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO de Admissão ao 
Primeiro Ano de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde obedecendo às seguintes condições: 
 
I – DO CALENDÁRIO 
 

Data Evento Local 

14/03/2014 Publicação do Edital www.famema.br/residenciaintegrada 

17/03/2014  
 

Recursos 
Setor de Expediente da Famema 

Das 08 às 12 horas 
Av. Monte Carmelo, 800 - Fragata - Marília - SP  

18/03/2014 Publicação do resultado dos recursos www.famema.br/residenciaintegrada 

14/03/2014 
a  

23/03/2014 
Período Inscrição www.famema.br/residenciaintegrada 

17/03/2014 
Período de inscrição de interesse de 

redução parcial de taxa no valor de 50% 

 
Setor de Expediente da Famema 

Das 08 às 16 horas  
Av. Monte Carmelo, 800 - Fragata - Marília - SP 

19/03/2014 

Divulgação do resultado pela redução 
parcial de taxa de 50%, pelo número de 

inscrição do candidato, após as 17 
horas. 

 
www.famema.br/residenciaintegrada 

 

25/03/2014 Prova Objetiva /narrativa 
Auditório da Unidade de Educação - Famema, 

Av.  José de Grande nº 332, Jardim Parati, 
Marília – SP às 08h00 

25/03/2014 

Publicação do gabarito da prova 
objetiva, divulgação dos aprovados pelo 
número de inscrição do candidato, para 

a prova prática, após as 17 h. 

www.famema.br/residenciaintegrada 

26/03/2014 Recursos 
Setor de Expediente da Famema 

Das 08 às 12 horas 
Av. Monte Carmelo, 800 - Fragata - Marília - SP 

26/03/2014 
Publicação do resultado dos recursos         

após as 17 horas 
www.famema.br/residenciaintegrada 

27/03/2014 
Prova Prática e entrega do Currículo 

documentado (xerox)  às 9  h 
Unidade de Educação  - Famema  

Av.  José de Grande, 332 - Marília-SP 

27/03/2014 
Divulgação dos aprovados, pelo número 

de inscrição do candidato às 17 h 

 
www.famema.br/residenciaintegrada 

 

28/03/2014 Recursos 
Setor de Expediente da Famema 

Das  09 às 12 horas 
Av. Monte Carmelo, 800 - Fragata - Marília - SP 

http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
http://www.famema.br/residenciaintegrada
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28/03/2014 
Publicação do resultado dos recursos e 

Convocação para matrícula pelo 
número de inscrição do candidato 

www.famema.br/residenciaintegrada 
após às 17 horas. 

31/03/2014 Matrícula 

- Secretaria do Núcleo de Saúde Coletiva – Famema 
(Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

Área:  Urgência)  
 

- Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal 
e Institucional – NDPI – Famema 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 
da Família e Comunidade 

 
Av. Monte Carmelo, 800 

Marília – SP 
Horário: das 08h00min às  09h00min  

 

01/04/2014 Inicio da Residência 
Às 09h00min  

Local: a confirmar 

 
 

II – DAS VAGAS 
 

- Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Área: Urgência credenciada pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 24 de fevereiro de 2010. 
 

- Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, credenciado  

pelos Ministérios da Saúde e Educação, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 13 de janeiro de 2012.  

 

Profissões Duração 
Requisitos para Inscrição 

Urgência Saúde da Família  

Psicologia 2 anos - 01 
Graduação em 

Psicologia 

Serviço Social 2 anos 01  
Graduação em 

Serviço Social 

TOTAL DE VAGAS  01 01  

 

 

http://www.famema.br/residenciaintegrada
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III – DA RESIDÊNCIA 
 

a) A Residência Integrada Multiprofissional em Saúde- Área: Urgência e a Residência Integrada  
Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade terão início em 01 de abril de 2014; 

  
b) O Residente matriculado que não comparecer às atividades no dia 01 de abril de 2014, sem prévia 

comunicação com a Secretaria do Núcleo de Saúde Coletiva - Famema (Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde na Área: Urgência e com a Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento 
Pessoal e Institucional – NDPI - Famema (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade) terá sua matrícula cancelada; 

 
c) Os Residentes matriculados receberão bolsas de estudos fixadas pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação, cujo valor na data de publicação deste Edital é de R$2.976,26 (dois mil, novecentos e 
setenta e seis reais e vinte e seis centavos).  

 
d) As bolsas de estudos atribuídas estarão sujeitas aos descontos e retenções tributárias e 

previdenciárias nos termos da lei; 
 

e) O Curso exige dedicação exclusiva e terá duração mínima de 02 (dois) anos, com carga horária de 
5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas, distribuídas em atividades teóricas, práticas e 
teórico-práticas, sob a forma de treinamento em serviço, equivalente a 60 (sessenta) horas 
semanais, com direito a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, podendo 
ser fracionado em dois períodos de 15 (quinze) dias, por ano de atividade.  

 
f) O desenvolvimento da residência se fará na rede de atenção à saúde, compreendendo os diversos e 

distintos cenários de cuidado. 
 

g) A obtenção do certificado de conclusão do programa, além da avaliação satisfatória nos formatos de 
avaliação e no Projeto Aplicativo/Trabalho de Conclusão de Curso, está condicionada ao 
cumprimento integral da carga horária prática do programa e ao cumprimento de no mínimo 85% 
da carga horária teórica e teórico-prática.  

 
IV – DA INSCRIÇÃO 
 

a) Para inscrever-se, o candidato poderá acessar o site www.famema.br/residenciaintegrada ou 
comparecer na Secretaria do Núcleo de Saúde Coletiva (Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde – Área  Urgência e na Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional - NDPI 
(Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade) sita à Av. Monte 
Carmelo, 800 Marília-SP, a partir das 08 horas do dia 14 de março de 2014 até às 16 horas do dia 23 
de março de 2014.  

 
b) O candidato que efetuar pré-inscrição via Internet, acessará a home Page 

www.famema.br/residenciaintegrada, seguindo os passos indicados pelo próprio sistema que 
permite o preenchimento da ficha de pré-inscrição nos Programas de Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde na Área: Urgência e Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade. 

 
c) Após o preenchimento, a ficha será enviada on-line pela Internet e o candidato receberá uma 

mensagem para imprimir o boleto bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais), que poderá ser pago em qualquer agência bancária ou via Internet 
Banking até o dia 23 de março de 2014, efetivando assim a sua inscrição. Em caso de feriado ou 
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evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade onde se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago com antecedência. 
 

d) No período compreendido entre 08 e 16 horas do dia 17/03/2014 serão aceitas declarações de 
interesse de redução parcial de taxa de inscrição, no valor de 50%, conforme artigo 2º, parágrafo 1º 
da Lei Estadual nº 12.782 de 20 de dezembro de 2007. O candidato deverá preencher e imprimir o 
requerimento na página da Internet www.famema.br/residenciaintegrada, desde que preencha, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:  
 
I – Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso 
superior, em nível de graduação ou de pós-graduação; 
II – Percebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estejam desempregados, 
comprovada através de declaração, por escrito, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 
12.782/2007. 
III -  Conforme Lei Estadual nº 12.782/2007, em seu artigo 4º, será eliminado do processo seletivo o 
candidato que, não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos pelo artigo  1º, 
tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie má fé, à redução de 
que trata essa lei. 

 
Até o dia 17/03/2014 às 16 horas, os candidatos que fizeram requerimento de opção na pré-inscrição pela 
redução da taxa prevista deverão comparecer ou enviar à Coordenação (via correio somente por sedex e só 
serão aceitas as documentações postadas até o dia 17/03/2014), da Residência Integrada Multiprofissional 
da Famema, sito a Secretaria do Núcleo de Saúde Coletiva (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 
- Área Urgência) e a Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional - NDPI (Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade), Av. Monte Carmelo, 800, Marília – SP, 
anexando ao requerimento a documentação comprobatória, originais e cópias para autenticação ou cópias 
autenticadas, conforme especificado a seguir: 

 
I – Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos: 

 Certidão ou declaração, expedida por Instituição de ensino pública ou privada; 

 Carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por Instituição de ensino 
pública ou privada, ou por entidade de representação discente. 

 
II – Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos seguintes documentos: 

 Contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou envelope de pagamento ou 
declaração do empregador; 

 Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio 
doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência privada. Na falta deste, extrato bancário 
identificado, com o valor do crédito do benefício; 

 Recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros; 

 Comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na falta deste, extrato ou declaração de 
quem a concede, especificando o valor; 

 Comprovante de benefícios concedidos por Programas Sociais, como por exemplo, bolsa escola, 
bolsa família e cheque cidadão. 

 
III – Quanto à comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos seguintes 
documentos: 

 Recibos de seguro desemprego e do FGTS; 

 Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário; 

 No caso de contrato em carteira de trabalho, anexar ainda as cópias das páginas de 
identificação; além da página do contrato e rescisão.  
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OBS: Serão considerados desempregados os candidatos que tendo estado empregados em algum 
momento nos últimos 12 meses, estiverem sem trabalho no período da inscrição. 
 

e) A lista dos candidatos beneficiados pela redução parcial de taxa de 50% será disponibilizada na 
página www.famema.br/residenciaintegrada no dia 19 de março de 2014, após as 17 horas. 
 

f) Os candidatos beneficiados pela redução parcial da taxa deverão completar a inscrição até às 23 
horas e 59 minutos do dia 23/03/2014. O candidato receberá uma mensagem para imprimir o boleto 
bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser pago em qualquer agência 
bancária ou via Internet Banking, efetivando assim a sua inscrição. 

 
g) O candidato portador de algum tipo de necessidade especial, que exija condições personalizadas 

quanto à impressão ou aplicação da prova, deverá, necessariamente, indicar na ficha de inscrição e 
encaminhar para Secretaria do Núcleo de Saúde Coletiva (Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde nas Áreas: Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva) e Secretaria do Núcleo de 
Desenvolvimento Pessoal e Institucional – NDPI (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade), Av. Monte Carmelo, 800, Marília – SP, documento que explicite as condições 
necessárias até às 16 horas do dia 19 de março de 2014.   

 
h) A Faculdade de Medicina de Marília não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, congestionamentos ou falhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 
 

i) Após 48 horas do pagamento do boleto bancário, o candidato deverá acessar o site 
www.famema.br/residenciaintegrada, a fim de verificar a efetivação de sua inscrição, utilizando 
seu número de pré-inscrição. Caso não confirmada a sua inscrição, contatar com a Secretaria do 
Núcleo de Saúde Coletiva (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Área  Urgência) e ou 
pelo telefone (14) 3402-1774 e Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional – 
NDPI (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade) ou pelo telefone 
(14) 3402-1869 - Famema, Av. Monte Carmelo, 800, Marília. 

   
j) O descumprimento das instruções para pré-inscrição via Internet implicará na recusa da efetivação 

da inscrição. 
 

k) O preenchimento correto da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato. 
 

l) As alterações de opção da especialidade poderão ser efetuadas durante o período das inscrições, 
preenchendo-se nova ficha, mas somente quando o boleto bancário emitido ainda não estiver pago. 
Caso contrário, nova taxa deverá ser recolhida.  

 
m) É de inteira responsabilidade do candidato, confirmar sua inscrição. 

 
n) Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, salvo fatos supervenientes 

imprevisíveis que tornem inviável a realização do curso, a critério da Faculdade. 
 

o) Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado. 
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V – DO EXAME DE SELEÇÃO 
 
 
1. 1ª. Fase: Prova escrita: será composta por duas partes:  

 
            - 1ª Parte: Prova objetiva, de caráter eliminatório, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla 

escolha, valendo 01 (um) ponto cada, num total de 50 (cinquenta) pontos.  
 
            - 2ª Parte: Prova de redação, na modalidade narrativa reflexiva, de caráter eliminatório, comum a 

todos os candidatos valendo 50 (cinquenta) pontos.  Serão corrigidas as narrativas reflexivas, 2ª. 
parte da 1ª. fase, dos candidatos que alcançarem 60% da 1ª. parte (acertarem no mínimo 30 
questões). Só irão para a 2ª. fase (prova prática e análise do currículo)  os candidatos que 
alcançarem 60%  (60 pontos) nas 1ª. e 2ª. partes da 1ª. fase. 

 Só irão para a 2ª. fase (prova prática e análise do currículo) os candidatos que alcançarem 60% (60 
pontos) nas 1ª. e 2ª. partes da 1ª. fase e o número de candidatos convocados para a 2ª. fase 
(prova prática) obedecerá a ordem decrescente de notas obtidas na 1ª. fase (prova escrita) de 
acordo com o artigo VIII deste edital.  

  
a)  A estrutura das provas objetivas dos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

nas Áreas: Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva; Residência Multiprofissional em: Saúde da 
Família, Atenção Cirúrgica Especializada e Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental 
estão detalhadas no Anexo I deste Edital. 
 
 
 

2. 2ª. Fase: Prova prática e Análise do Currículo 
 A prova prática fundamenta-se na avaliação clínica da prática profissional da carreira do candidato, 
desenvolvida em uma estação, abrangendo uma situação clínica, sendo o valor máximo da prova o 
correspondente a 40 (quarenta) pontos. 
Análise do Currículo: Todos os candidatos classificados para a prova prática deverão trazer na data e 
horário da prova prática uma cópia do seu currículo documentado, no formato do Currículo Lattes, 
sendo o valor máximo correspondente a 10 (dez) pontos. 
Esta fase terá caráter classificatório. 

 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
A prova objetiva e redação terá duração de 4 (quatro) horas e serão realizadas na cidade de Marília, no dia  
25 de março de 2014, com início às 08h00, Auditório da Unidade de Educação, Av. José de Grande nº 332, 
Jardim Parati, Marília – SP.   
 

a) A bibliografia sugerida para cada área da Seleção está contida no Anexo II deste Edital. 
 

b) Não serão atendidas solicitações de aplicação de provas em local, dia e horário fora dos pré-
estabelecidos, seja qual for o motivo alegado.  
 

c) A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. Este 
acompanhante não ficará em contato com a candidata durante o ato da amamentação. Não haverá 
compensação do tempo de amamentação ao tempo de duração da prova.  
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d) Somente será admitido ao local de realização das provas o candidato que estiver munido do 
original de um destes documentos: Cédula Oficial de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de 
Habilitação (com foto), Passaporte (dentro do prazo de validade). Não serão aceitos protocolos ou 
documentos diferentes dos anteriormente mencionados. 
 

e) O candidato deverá comparecer ao local designado munido de lápis preto, borracha e caneta azul ou 
preta, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto da prova. 
 

f) O candidato deverá preencher os alvéolos, na folha de resposta da prova objetiva com caneta 
esferográfica azul ou preta ou reforçá-las com grafite se necessário. A REDAÇÃO DEVERÁ SER A 
TINTA, COM LETRA LEGÍVEL, AS QUE FOREM FEITAS A LÁPIS OU ESTEJAM ILEGÍVEIS NÃO SERÃO 
CORRIGIDAS.  

 
g) As salas serão abertas às 12h30min. 

 
h) Não será admitido o candidato que se apresentar no recinto após o início da prova, seja qual for o 

motivo alegado. 
 

i) Não será permitido o uso de qualquer roupa ou adereço que identifique a escola de origem. 
 

j) O tempo mínimo de permanência na sala será de 01(uma) hora. 
 

k) Durante a realização da prova não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta nem o 
uso de calculadora, equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios 
digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares. 
 

l) Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha de 
resposta, devidamente assinada. 

 
m) Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova. 

 
n) Por motivo de direitos autorais adquiridos, de segurança e de procedimentos técnicos definidos não 

serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões ao candidato ou a instituições de direito 
público ou privado, ainda que após o encerramento do concurso. O candidato terá direito as vistas 
das provas para interposição dos recursos conforme indicado na cláusula XI- DOS RECURSOS.  
 
 

VII – DO JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA 
 
 

a) A prova objetiva será constituída por 50 (cinquenta) questões, sendo 25 (vinte e cinco) de saúde 
coletiva e 25 (vinte e cinco) de conhecimentos específicos referentes à área de formação. Cada 
questão será analisada em comparação com um gabarito pré-estabelecido, com atribuição de 
valores iguais para as questões, sendo o valor máximo da prova o correspondente a 50 (cinquenta) 
pontos (ANEXO I). 
 

b) Não serão computadas as questões que estejam assinaladas na folha de resposta nas seguintes 
condições: 

 

 Com mais de uma resposta; 
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 Com emenda ou rasura, ainda que legível; 

 Em branco; 

 Alternativas preenchidas a lápis.  
 

c) Serão habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 30 (trinta) questões da prova objetiva.   
 

d) Somente será corrigida a redação FEITA A TINTA E COM LETRA LEGÍVEL, dos candidatos habilitados 
na prova objetiva, observado alínea c, do item VII.  
 

e) A correção da redação será realizada considerando os aspectos: apresentação, ortografia, domínio 
de conhecimento, coerência, coesão e sequência lógica de raciocínio, para aplicação do conceito de 
0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. O valor máximo da prova corresponde a 50 (cinquenta pontos). 

 
f) A classificação será feita por área de formação, obedecendo-se a ordem decrescente da soma de 

pontos obtidos na prova objetiva, acrescida da pontuação obtida na prova redação.   
 

g) O critério de desempate será: 
 

 Maior pontuação nas questões de conhecimento específico; 
 Maior pontuação nas questões de saúde coletiva; 
 Maior pontuação na prova de redação; 
 Maior idade (dia, mês, ano) 
 

h) O gabarito da prova objetiva será disponibilizado, via internet, no endereço 
www.famema.br/residenciaintegrada, no dia 25 de março de 2014. 

 
 
VIII - DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
Os candidatos convocados para a prova prática deverão vir com jaleco branco, caneta azul ou preta e 
documento para identificação do candidato, conforme consta: VI - DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA -item d. 
 O número de candidatos convocados para a segunda fase (prova prática) obedecerá a ordem decrescente 
de notas obtidas na primeira fase (prova escrita) de acordo com o quadro: 
 

Profissões 
Número de candidatos convocados para a 2ª. fase - Prova Prática 

Urgência Saúde da Família 

Psicologia - 02 

Serviço Social 02 - 

 
IX- DO JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA 
 
A avaliação da prova prática  terá caráter classificatório, ocorrerá em escala de avaliação de desempenho 
pré-estabelecida em que o candidato dará ciência ao término da estação. Valor máximo correspondente a 
40 pontos.  
A data da prova prática será dia 27/03/2014, às 08 horas, na Unidade de Educação – Av. José de Grande, 
332 - Marília - SP . 
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Na análise do currículo, o valor máximo corresponde a 10 pontos e será utilizada a seguinte pontuação:  
 

I. Proficiência de Línguas (máximo 1,00 ponto)  

01 Língua  0,50 ponto 

02 ou mais línguas  1,00 ponto  

II. Atividades Extracurriculares (Cursos, Jornadas,Simpósios, Congressos, Seminários, Integrantes de Ligas e 
Atividades Voluntárias) (máximo 2,00 pontos)  

Até 10 atividades  1,00 ponto  

Acima de 10 atividades  2,00 pontos  

III. Monitoria ou Estágios Oficiais (máximo 2,00 pontos)  

Duração até 06 meses  0,50 ponto  

Duração maior que 06 meses e até 12 meses  1,00 ponto  

Duração maior que 12 meses e até 24 meses  1,50 pontos  

Duração maior que 24 meses  2,00 pontos  

IV. Bolsa de Amparo à Pesquisa (máximo 2,00 pontos) 2,00 pontos  

V. Trabalhos publicados em Revistas (máximo 1,00 ponto)  1,00 ponto  

VI. Trabalhos Apresentados em Eventos (máximo 0,50 ponto)  0,50 ponto 

VII. Trabalhos premiados em Eventos (máximo 0,50 ponto)   0,50 ponto 

VIII. Outras Atividades (Atividades administrativas em Cursos, Jornadas, Congressos, Simpósios, 
Seminários, Ligas e Orgãos de representação de classe estudantil) (máximo 1,00 ponto)  

1,00 ponto 

 
 
X – DA NOTA FINAL 
 
A Nota final será obtida pela somatória da 1ª. fase (prova objetiva e narrativa) e 2ª. fase (prova prática e 
análise do currículo). 
 

NOTA FINAL 

1ª. fase 2ª. fase 
PROVAS (objetiva e 

narrativa) 
PROVA PRÁTICA 

ANÁLISE DO CURRÍCULO 
Formato Currículo Lattes 

50 pontos 40 pontos 10 pontos 

 
Os critérios de preferência no desempate final obedecerão a seguinte ordem:  
1) Maior pontuação obtida na estação de concentração da especialidade da 2ª fase; 
2) Maior nota na análise de Currículo; 
3) Maior idade (dia, mês, ano). 
 
 
XI – DOS RECURSOS 
 
Caberá recurso nos prazos estabelecidos no calendário deste Edital. No recurso o candidato terá direito as 
vistas das provas para preenchimento e justificativa do formulário de solicitação de recurso, que estará 
disponível nas secretarias de cada Programa de Residência, na Faculdade de Medicina de Marília, sito à Av. 
Monte Carmelo, 800 – Marília/SP. O formulário de solicitação de recurso deverá ser endereçado às 
Coordenações de cada Programa de Residência contemplados neste Edital da Faculdade de Medicina de 
Marília e protocolados junto ao Setor de Expediente à Av. Monte Carmelo, 800 – Marília/SP. 
 

 
XII – DA MATRÍCULA 
 

a) Serão convocados para matrícula, os candidatos aprovados na Seleção, observado a ordem de 
classificação e o número de vagas disponíveis para cada área, de acordo com o item II deste Edital. 

 
b) Para efetuar sua matrícula o candidato deverá apresentar cópia dos documentos abaixo 

relacionados no ato da matrícula, os respectivos originais para efeito de autenticação. 
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 Diploma de Graduação do Curso das áreas: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Educação física ou Terapia ocupacional. Na hipótese de 
candidatos concluintes dos cursos de graduação e ainda não portadores do diploma, será aceito, a 
título provisório, a declaração ou atestado de conclusão do curso de graduação, com data de colação 
de grau, devidamente firmada pela instituição de origem. O diploma deverá ser apresentado no 
decorrer do primeiro ano letivo, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano seguinte. 

 01 cópia da Carteira de Registro Definitivo ou Protocolo do Conselho Regional Profissional do Estado 
de São Paulo ou a do Estado que pertence. 

 01 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF 

 01 cópia da Cédula de Identidade – RG 

 01 cópia título de eleitor 

 02 fotos 3X4 recentes 

 Inscrição na Previdência Social – NIT (Número de identificação do trabalhador, que pode ser obtido 

no site: http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html) 

 Número de Inscrição do PIS/PASEP 

 
As matrículas serão efetuadas na Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, Secretaria do Núcleo de 
Saúde Coletiva (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde -  Área Urgência); e Secretaria do Núcleo de 
Desenvolvimento Pessoal e Institucional – NDPI (Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Família 
e Comunidade), Av. Monte Carmelo, 800, Marília-SP. 
 

c) Será aceita matrícula por procuração mediante mandado acompanhado de cópia do documento de 
identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador. Deverá ser apresentada uma 
procuração para cada candidato, que ficará retida. A procuração deverá ser específica para matrícula 
nos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde -  Área Urgência e Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Faculdade de Medicina de Marília 
– FAMEMA. 

 
d) Não serão aceitas matrículas fora de prazo ou horário, o que implicará na desclassificação do 

candidato.  
 

e) Os candidatos brasileiros ou estrangeiros portadores de diplomas de cursos realizados no exterior 
deverão apresentar o diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira, na forma da Lei e 
registrado no órgão de classe, assim como comprovação quanto à proficiência de língua portuguesa 
em nível avançado superior, concedido por instituição oficial (CELP-Bras).  

 
f) A data limite para o preenchimento das vagas será em 07/04/2014.  

 
g) Caso o candidato classificado para preenchimento da vaga não efetuar a matrícula no período 

estabelecido, será convocado o próximo candidato, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação. O novo candidato terá um prazo de 48 horas, após a convocação para realizar sua 
matrícula. A ausência do mesmo no prazo acima estabelecido caracteriza desistência. 

 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições 
da seleção, tais como se acham estabelecidas no presente Edital. 
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b) A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de documentos, mesmo que verificada 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação do candidato, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal, sem que haja devolução do valor 
desembolsado com a taxa de inscrição. 

 
c) Não será efetivada a inscrição encaminhada por fac-símile, e-mail, condicionais e/ou 

extemporâneas. 
 

d) O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, respondendo por 
eventuais erros no preenchimento. 

 
e) É vedado ao candidato à seleção de qualquer um dos programas oferecidos neste edital, repetir 

programa na mesma área de concentração anteriormente concluída em qualquer Instituição desta 
federação.  

 
f) Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso a ser publicado, com antecedência de 24 horas. 

 
g) A seleção dos candidatos aos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde nas 

Áreas: Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva; Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 
Mental será realizada de acordo com a legislação aplicável, nos termos deste Edital. 

 
h) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de 

Medicina de Marília. 
 
 

            Marília, 14 de março de 2014. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone 
              Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília 
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ANEXO I 
 

ESTRUTURA DAS PROVAS - 1ª. FASE – Urgência 
 

 
ÁREA 

PARTE DA 
PROVA 

 
CONTEÚDO 

Nº 
QUESTÕES 

VALOR/ 
PONTOS 

TOTAL 
PONTOS 

 
 
 

Serviço Social 
 

 
Parte 1 – 
Objetiva 

Saúde Coletiva 25 25 

50 
Conhecimento específico de 

Serviço Social na rede de atenção à 
saúde  

25 25 

Parte 2 - 
Narrativa 

Prática profissional 
 
- 

 
- 

 
50 

 

 

 

 

ESTRUTURA DAS PROVAS - 1ª. FASE – Saúde da Família e Comunidade 
 

 

ÁREA 

PARTE DA 

PROVA 

 

CONTEÚDO 

Nº 

QUESTÕES 

VALOR/ 

PONTOS 

TOTAL 

PONTOS 

Psicologia 

Parte 1 - 

Objetiva 

Saúde coletiva 25 25 

50 
Conhecimento específico de 

Psicologia na rede de atenção à saúde  
25 25 

Parte 2 – 
Narrativa 

Prática profissional - - 50 

 

 

ESTRUTURA DAS PROVAS - 2ª. FASE – PROVA PRÁTICA E ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

 

 

ÁREA 

PARTE DA 

PROVA 

 

CONTEÚDO 

Nº 

QUESTÕES 

VALOR/ 

PONTOS 

TOTAL 

PONTOS 

TODAS AS ÁREAS E 

CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

2ª. FASE  

Prova Prática - avaliação clínica da 

prática profissional 

 

01 estação  

 

40 

50 Análise de Currículo - 

documentado no formato do 

Currículo Lattes  

- 10 
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ANEXO II 

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

 

1. ÁREAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

 

 SERVIÇO SOCIAL   

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: Intencionalidade e instrumentação. 2ª ed. São Paulo, Veras Editora, 
2002. 
 
BARROCO, M. L. S. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde CNS. Resolução nº. 218 de 06 de março de 1997. Dispõe sobre o 

reconhecimento do Assistente Social como profissional de saúde. 

 BRASIL. Conselho Federal de Serviço Social CFESS. Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde - 

Versão Preliminar. Brasília - DF, março/2009. 

BRASIL .Decreto 5296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de 
dez. 2004. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência a Saúde. Notificação de maus tratos contra crianças e 
adolescentes pelos profissionais de saúde: Um passo a mais na cidadania em saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2002.Disponível em: 
<http://www.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/notificacao_maustratos_criancas_adolescentes.pdf>. 
Acesso em: 30 set. 2011. 
 
BRASIL. Lei 10741, de 1 de outubro de 2003.Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília. 
 
BRASIL. Lei 11340, de 7 de agosto de 2006.Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Diário Oficial da União, Brasília, 7 ago. 2006.  
 
BRASIL. Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990.  
 
BRASIL. Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 8 dez. 1998. 

BRASIL. Lei nº 11.770 de 9 de setembro de 2008. – “Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 
(sessenta) dias a duração da licença-maternidade” 

BRAVO, M. I. S. Política de Saúde no Brasil In: Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional. 
 "As Políticas de Seguridade Social Saúde". In: CFESS/CEAD. Capacitação em Serviço Social e Política Social.  
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Módulo III: Política Social. Brasília: UnB-CEAD/ CFESS, 2000. Acesso em 07/10/2009 às 17:24h, disponível em 
http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-5.pdf23 
 
BRAVO, M. I. S., MATOS, M. C., Projeto ético-político do serviço social e sua relação com a reforma sanitária: 
elementos para debate. In: MOTA, A. E. [ET AL.], (orgs). Serviço Social e Saúde. São Paulo: OPAS, OMS, 
Ministério da Saúde, 2006. 
 
CFESS. Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na Saúde. Grupo de Trabalho Serviço Social na 
Saúde. Brasília: 2009. 
 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Código de ética profissional dos assistentes sociais, 
aprovado em 15 de março de 1993, com as alterações introduzidas pelas  Resoluções CFESS nº 290/94 e 
293/94. Brasília, [199-?]. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf>. Acesso em: 30 
set. 2012. 

FALEIROS, V. F. Estratégias em Serviço Social. 4º ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

LEI 10.216 de 6 de abril de 2001 – Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

LEI Federal n.8662, de 7 de junho de 1993. Legislação Brasileira para o Serviço Social: coletânea de leis, 
decretos e regulamentos para a instrumentação da (o) assistente social / organização Conselho Regional de 
Serviço Social do Estado de São Paul, 9ª Região – Diretoria Provisória -0 e. ed. Ver., ampl. e atual. Até 
dezembro de 2005 – São Paulo: O Conselho, 2006. 

LEI nº 10.708, de 31 de julho de 2003 – De Volta para Casa. 

MAGALHÃES, S.M. Avaliação e Linguagem: relatórios, laudos e pareceres: Instrumentos utilizados na 
comunicação oral. São Paulo: Veras Editora ; Lisboa: CPIHTS, 2003. 

MARTINS, M. C. F. N. Humanização das relações assistenciais: a formação do profissional de saúde. 1º ed. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 

MOTA, A. E. et al (Org). Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional. São Paulo: Cortez, 2006. 

NOGUEIRA, V. M. R. N.; MIOTO, R. C. T. Desafios atuais do Sistema Único de Saúde  SUS e as exigências para 
os Assistentes Sociais In: Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional, 2003. Disponível 
em http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-4.pdf 

OLIVAR, M. S. P.; VIDAL, D. L. C. O trabalho dos Assistentes Sociais nos hospitais de emergência: notas para 
debate. In: Revista Serviço Social & Sociedade. Ano, nº 92. São Paulo: Cortez, 2007. 

ROSA, L. “A relação da Família com o Portador de Transtorno Mental”, IN, TRANSTORNO MENTAL E O 
CUIDADO NA FAMÍLIA, Cortes Editora, São Paulo, 2003. 

SALES, M.A.; MATOS, M. C.; LEAL, M. C. (Org). Política social, família, e juventude na questão de direitos. 2 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

SHONS, S.M. Assistência Social entre a ordem e a “des-ordem’’:mistificação dos direitos sociais e da 
cidadania. 2º ed. São Paulo, Cortez, 2003.  

SOUZA, M. L. Serviço Social e Instituição: a questão da participação. 5² Ed. São Paulo, Cortez, 1995. 

http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-5.pdf23
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SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Disponível em: http://mds.gov.br/programas/rede-suas 

VASCONCELOS, A. M. - A Prática do Serviço Social - Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde. Ed. 
Cortez, São Paulo, 2003. 

VASCONCELOS, E. M. (org.) – Saúde Mental e Serviço Social: o desafio da subjetividade e da 
interdisciplinaridade. Serviço Social e interdisciplinaridade: o exemplo da saúde mental. p 35. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

 

 PSICOLOGIA   

 
ANGERAMI, V.A. (org). Psicossomática e suas interfaces: o processo silencioso do adoecimento. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. 397p. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO, 2011. 

CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais, 2ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000. 271 p. 
 
EIZIRIK, C. L. (Org.) O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed Editora, 
2001. 200p. 
 
FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teoria da Personalidade. Editora Harbra. São Paulo, 1986.  
 
ISMAEL, S. M. C. (org). A prática psicológica e sua interface com as doenças. São Paulo: Casa do psicólogo, 
2005-(Especialização em psicologia hospitalar). 

KNOBEL,E. Psicologia e Humanização- Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu,2008. 374p. 

KOVÁCS, M. J. Morte e Desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.  

KOVÁCS, M. J. Morte e existência humana - Caminhos de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. São 
Paulo: Guanabara Koogan,  2008. 244p 

OMS: Classificação de Transtornos Mentais e de comportamento da CID10*:1descrições clínicas e diretrizes 
diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

POLIGNANO, M. V. História das Políticas de Saúde no Brasil: Uma pequena revisão. Acesso: 
http://www.medicina.ufmg.br/dmps/internato/saude_no_brasil.rtf 
 
ROMANO, B. W. Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais. São Paulo: Casa do psicólogo, 
1999. 145 p. 

ZIMERMAM, D. E. et al. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p. 24 - 40. 

ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Básicos das Grupoterapias. Porto Alegre: Artes Medicas, 1993. 181p. 

http://mds.gov.br/programas/rede-suas
http://www.medicina.ufmg.br/dmps/internato/saude_no_brasil.rtf
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2. SAÚDE COLETIVA   

BRASIL. Ministério da Saúde. A política de saúde no Brasil nos anos 90: avanços e limites. Ministério de 
Saúde; Brasília: MS, 2002. 52p. (Série B. textos básicos de saúde). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão: diretrizes operacionais. 
Brasília, 2006, 76p. (Série A, Normas e Manuais Técnicos. v.1). 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pactovolume1.pdf> 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Promoção de Saúde/MS, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à saúde. 
Brasília: Ministério da saúde, 2006. 60p. (Serie B – Textos básicos de saúde). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização – 2. ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de 
Gestão da Educação em Saúde. Política nacional de educação permanente em saúde Brasília, 2009. 63 p. 
Serie B: Textos básicos de saúde. Serie pactos pela saúde; v.9 

BRASIL. Decreto 7508/11 | Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Disponível em: < 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028206/decreto-7508-11>. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção básica. 2012. 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 

CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006, 871p. 

CAMPOS, G. W. S. Um método para analise e co-gestão de coletivos: a constituição do sujeito, a procuração 
de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda. ED 2 São Paulo, Hucitec, 2005. 236 p 

CAMPOS, G.W. S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do 
trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):399-407, fev, 2007 

CECILIO, L. C. de O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integridade e 
equidade na atenção em saúde. PINHEIRO, R. e MATTOS, R. A. (orgs). Os sentidos da integralidade e o 
cuidado à saúde. Rio de Janeiro:UERJ/IMS: ABRASCO, p.113-126, 2001. 

CECÍLIO L. C. O; MERHY, E. E. A integralidade do cuidado como eixo da gestão hospitalar. In: Pinheiro R, 
Mattos RA, organizadores. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de 
Janeiro: IMS/UERJ/ABRASCO; 2003.  p. 197-210. 

CUNHA,G. T. A construção da clínica ampliada na atenção básica. São Paulo: HUCITEC, 2005. 212 p. 

MACHADO, F. R. de S.; PINHEIRO, R.; GUIZARDI, F. L. As novas formas de cuidado integral nos espaços 
públicos de saúde. IN: PINHEIRO, R. ; MATTOS, R. A. (org). Cuidado: as fronteiras da integralidade. Rio de 
Janeiro: HUCITEC:ABRASCO, 2004. p. 57 – 74. 

MERHY, E. E. et al. O trabalho em saúde: olhando e experiênciando o SUS no cotidiano. São Paulo: HUCITEC, 
2003. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
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PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.) Os sentidos da integralidade e o cuidado à saúde. Rio de Janeiro: 
UERJ/IMS: ABRASCO, 2001, 180p. 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Med Book, 2013, 
736p. 

VILAÇA, Eugenio. As Redes de Atenção à Saúde disponível on line: 
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf 
 
VILAÇA, Eugenio. O cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condicoes_atencao_primaria_saude.pdf 
 
 
 

 

 

http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf

