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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 
 

Edital Famema n° 39/2021 
 
 

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA torna público que, no período de 03 à 17 de janeiro 

de 2022, 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     

Evento Data 

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 22/12/2021 

Recurso do Edital 23/12/2021 

Resultado do Recurso do Edital  27/12/2021 

Inscrições 03/01/2022 à 17/01/2022 

Prazo para solicitação de Redução De 06 e 07/01/2022 

Resultado da solicitação de Redução 10/01/2022 

Recurso Redução 11/01/2022 

Resultado do recurso 12/01/2022 

Encerramento das Inscrições  17/01/2022 

Convocação para  Primeira Fase (Prova Objetiva) 20/01/2022 

Aplicação da Prova Objetiva 23/01/2022  

Publicação do Gabarito  24/01/2022 

Recurso contra a divulgação do gabarito 25/01/2022 

Resultado dos recursos contra gabarito e divulgação da pontuação da 

Primeira Fase 

27/01/2022 

Vista da Folha de Respostas e Recurso contra a pontuação da Primeira Fase 28/01/2022 

Publicação do resultado dos recursos contra a pontuação da Primeira Fase. 

Convocação para Segunda Fase (análise e arguição de currículo) 

31/01/2022 

Realização das Arguições de currículo 01/02 a 04/02/2022 

Divulgação do resultado da Segunda Fase e da classificação preliminar 08/02/2022  

Recurso contra o resultado da Segunda Fase e classificação preliminar 09/02/2022  

Publicação do resultado do recurso contra a Segunda Fase e publicação da 

classificação final. 

10/02/2022  

Convocação para Matrícula 10/02/2022 

Matrícula 14 e 15/02/2022 

Início da Residência      01/03/2022 
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II – DAS VAGAS 
 
 

2.1. Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Áreas: Urgência, Materno Infantil e 

Saúde Coletiva, credenciados pelos Ministérios da Saúde e da Educação, conforme Portaria Conjunta nº 01, 

de 24 de fevereiro de 2010 e Portaria Conjunta nº 7, de 27 de novembro de 2012. 

 

2.2. Programas de Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental, credenciados pelos Ministérios da Saúde e 

Educação, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 13 de janeiro de 2012.  

 

 

Profissões 

 

Duração 

Vagas Oferecidas 

Requisitos para 

Inscrição Saúde 

Mental 

Atenção Clínica e 

Cirúrgica 

Especializada 

Materno 

Infantil 
Urgência 

Saúde 

Coletiva 

Enfermagem 2 anos 02 03 01 02 02 
Graduação em 

Enfermagem 

 

Farmácia 

 

2 anos - - 01 - 01 

Graduação  

em  

Farmácia 

Fisioterapia 2 anos - 02 01 - 01 
Graduação em 

Fisioterapia 

Nutrição  2 anos - 01 - - - 
Graduação em 

Nutrição 

 

Fonoaudiologia 

 

2 anos - - 01 - - 
Graduação em 

Fonoaudiologia 

Psicologia 2 anos 02 01 01 01 01 
Graduação em 

Psicologia 

Serviço Social 2 anos 02 - 01 01 01 
Graduação em 

Serviço Social 

Terapia 

Ocupacional 
2 anos 02 - 01 - - 

Graduação em 

Terapia 

Ocupacional 

TOTAL DE VAGAS  08 07 07 04 06  

 

 

III – DA RESIDÊNCIA 
 
 
a)  A Residência Integrada Multiprofissional em Saúde compreende as Áreas:  Urgência, Materno 

Infantil e Saúde Coletiva e Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental, com início em 01 de março de 2022; 

 

b) O Residente matriculado que não comparecer às atividades no dia 01 de março de 2022, sem prévia 

comunicação com a Secretaria da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde nas Áreas: Urgência, 

Materno Infantil e Saúde Coletiva e Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica 

Especializada e Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental, terá sua matrícula cancelada; 
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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$ 3.330,43 (três mil e trezentos e trinta reais e 

quarenta e três 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, sendo 48 

horas práticas e 12 horas teórico e teórico-práticas, 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) Não será permitida participação concomitante em outros cursos de Especialização, Mestrado, 

Doutorado ou qualquer outro que o valha, atentando-se ao despacho orientador n
o
 01/2015 de que a carga 

horária de 60 horas semanais que exige dedicação exclusiva e que outras atividades formativas podem ser 

incompatíveis a essa assiduidade integral.  

 

g)  A iniciativa educacional dos Programas de Residência Multiprofissional ancora-se na educação 

crítica e reflexiva, nas teorias sociointeracionistas de ensino-aprendizagem e nas metodologias ativas, 

favorecendo a integração entre teoria e prática, o incentivo ao aprender a aprender, o trabalho em equipe, a 

atitude ética, cooperativa e compromissada com as necessidades sociais em saúde.  

 
h) A residência acontecerá na rede de atenção à saúde, compreendendo os diversos e distintos 

cenários de cuidado. A atenção à saúde, gestão em saúde, educação em saúde e pesquisa em saúde, são 

áreas a serem desenvolvidas na prática profissional do residente de todos os programas. Assim são 

considerados os distintos ciclos da vida, o cuidado as necessidades individuais e coletivas nos diferentes e 

diversos pontos de atenção e gestão que compõem a rede de saúde: rede básica de atenção à saúde, rede 

de urgência, rede hospitalar, rede de atenção ambulatorial especializada, incluindo as ações de núcleo 

específico profissional e àqueles referentes ao campo da saúde multiprofissional.  

 

i)  A obtenção do certificado de conclusão do programa, além da avaliação satisfatória nos formatos de 

avaliação, no Projeto Aplicativo e Trabalho de Conclusão de Residência (TCRM), segue também a 

Resolução da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) n° 05/2014 que 

disciplina: Artigo 4°: A promoção do profissional da saúde residente para o ano seguinte e a obtenção do 

certificado da conclusão do programa estão condicionados: 

I - ao cumprimento integral da carga horária exclusivamente prática do programa; 

II - ao cumprimento de um mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária teórica e 

teórico-prática;  

III- à aprovação obtida por meio de valores ou critérios adquiridos pelos resultados das 

avaliações realizadas durante o ano com nota mínima ou conceito definido no regimento interno 

da Coremu. 
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IV – DA INSCRIÇÃO 
 
 
4.1. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 

www.famema.br/residenciaintegrada, no período de 03/01/2022 a 17/01/2022 até às 23 horas e 59 

minutos, exclusivamente pela internet, através do portal da Famema, no link da Residência 

Multiprofissional FAMEMA 2022, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa 

de inscrição.   

 

4.2. Taxa de inscrição, no valor de R$300,00 (trezentos reais), deverá ser paga até a data limite do dia 

17 de janeiro de 2022, por:  

 

a) depósito bancário para a conta informada abaixo:  

Banco do Brasil  

Agência 0141- 4  

Conta Corrente: 102684- 4  

- Instruções para Depósito: O DEPÓSITO DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO 

CANDIDATO E NÃO PODERÁ SER REALIZADO PELO CAIXA ELETRÔNICO E NEM PELA 

INTERNET.  

O depósito bancário identificado como “conta tipo C” deve conter os três identificadores abaixo descritos:  

Identificador no. 1 – CPF do candidato  

Identificador no. 2 – 2022 

Identificador no. 3 – Nome do candidato  

 

b) PIX – tipo de chave: CNPJ da Famema – 66.495.110/0001-80. A transferência deverá 

OBRIGATORIAMENTE ser identificada com o NOME DO CANDIDATO(A). O candidato deverá, durante 

o período de inscrição, enviar o comprovante do PIX ou depósito identificado com valor da taxa de 

inscrição por meio digital (upload) na opção “enviar documentos” no site 

www.famema.br/residenciaintegrada, O comprovante deverá ser digitalizado com o tamanho de até 

500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg”.  

 

- Após efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá fazer o upload (envio de 

arquivo) do comprovante no site www.famema.br/residenciaintegrada até o dia 17 de janeiro de 2022.  

 

a) a inscrição feita pela Internet somente terá validade após a confirmação do pagamento pela rede 

bancária; 

b) A FAMEMA não se responsabilizará por requerimento de inscrição que não tenha sido recebido por 

fatores de ordem técnica dos computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou 

causem falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados; 
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c) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja 

efetuado até o dia 17 de janeiro de 2022, último dia do período destinado ao recebimento de inscrições 

via Internet; 

 

d) após as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de janeiro de 2022, não será mais possível acessar o 

formulário de requerimento de inscrição. 

 

e) a não compensação de cheque utilizado para pagamento da taxa de inscrição ou qualquer outro tipo 

de extravio implicará no cancelamento da inscrição e a consequente eliminação do candidato do 

presente Processo Seletivo. Em hipótese alguma haverá devoluções das taxas pagas.  

 

4.3. Os candidatos deverão consultar a situação da inscrição no site 

www.famema.br/residenciaintegrada para assegurarem-se de que a mesma foi recebida com 

sucesso.  

 

4.4. O candidato poderá obter a confirmação sobre a efetivação de sua inscrição no portal da Famema 

www.famema.br/residenciaintegrada. Caso constate algum problema, o candidato deverá contatar a 

Famema, em dias úteis, das 8 às 17 horas pelos telefones (14) 3311 2830 ou 3311 2829. 

 

4.5. O pagamento da taxa de inscrição após o dia 17 de janeiro de 2022 (seja de qualquer modalidade 

de pagamento) implica no cancelamento da inscrição.  

 

4.6. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de 

agendamento bancário. 

 

4.7. Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrônico, por meio de 

cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem 

de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

 

4.8. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 

que se encontra, o candidato deverá realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo-

limite determinado neste Edital. 

 

4.9. É de responsabilidade do candidato conferir todos os seus dados cadastrais da inscrição, bem como 

no comprovante de pagamento. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a 

erro na informação de dados preenchidos pelo candidato ou terceiros não serão aceitos, não cabendo 

reclamações posteriores neste sentido. 

 

4.10. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição 

ou o deferimento da solicitação de redução de taxa de inscrição, nos termos do subitem 4.28 e seguintes 

deste Edital. 
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4.11. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

www.famema.br/residenciaintegrada, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção 

desse documento, e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização 

das provas ou quando solicitado. 

 

4.12. Após o julgamento do pedido de redução de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos 

seus dados cadastrais junto à FAMEMA através do sistema de inscrições online. 

 

4.13. Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal, via 

fax e/ou correio eletrônico. 

 

4.14. É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros, para outra inscrição ou 

para outro Processo Seletivo. 

 

4.15. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato. 

 

4.16. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto 

à realização das provas nos prazos estipulados. 

 

4.17. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poder-se-á anular a inscrição, 

as provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou 

irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas. 

 

4.18. O candidato que cometer, no ato de inscrição, erro grosseiro na digitação de seu nome ou 

apresentar documento de identificação que não conste na ficha de cadastro do Processo Seletivo será 

eliminado do certame, a qualquer tempo.  

 

4.19. Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma 

inscrição efetivada por um mesmo candidato, somente será considerada válida e homologada aquela 

que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pelo sistema de inscrições online da 

FAMEMA pela data e hora de envio do requerimento via Internet. Consequentemente, as demais 

inscrições do candidato serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores 

nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição. 

4.19.1. O candidato somente poderá se inscrever em apenas um dos Programas de Residência 

Multiprofissional. 

 

4.20. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo por conveniência da Administração Pública. 

 

4.21. Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração 
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dos dados contidos na inscrição, salvo o previsto no subitem 4.12. 

 

4.22. Ao efetivar a sua inscrição o candidato concorda com os termos que constam neste Edital e 

manifesta plena ciência quanto à divulgação de seus dados pessoais (nome, data de nascimento, 

condição de deficiente, se for o caso, notas, resultados, classificações) em editais, comunicados e 

resultados relativos a este certame, tendo em vista que essas informações são necessárias ao 

cumprimento do princípio da publicidade dos atos do certame. Não caberão reclamações posteriores 

nesse sentido, ficando cientes também os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão 

ser encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente 

existentes.  

 

4.23. Candidatos com deficiência ou com necessidades especiais que necessitarem de atendimento 

especial para a realização das provas deverão indicar, no formulário de solicitação de inscrição, os 

recursos especiais necessários para a Prova e, ainda, enviar correspondência por meio de aplicação 

específica do link de inscrição até o dia 17 de janeiro de 2022, laudo médico (imagem do documento 

original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples) que justifique o atendimento especial 

solicitado. Para fins de concessão de tempo adicional, serão aceitos laudo médico emitido por 

especialista ou parecer emitido por profissional de saúde (imagem do documento original, da cópia 

autenticada em cartório ou da cópia simples), devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo 

médico, que descreva com precisão a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como as condições 

necessárias para a realização das provas. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 

casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, 

JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5 MB. O candidato deverá observar as demais orientações 

contidas no link de inscrição para efetuar o envio da documentação. 

 

4.23.1. A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida caso tal 

recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo 

candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida uma hora a mais para 

os candidatos nesta situação.  

 

4.23.2. O fornecimento do laudo médico ou do parecer emitido por profissional de saúde (original, cópia 

autenticada ou cópia simples) é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FAMEMA não se 

responsabilizará por laudos médicos ou pareceres que não tenham sido recebidos por fatores de ordem 

técnica dos computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de 

comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados. O laudo médico ou o parecer 

emitido por profissional de saúde (original, cópia autenticada ou cópia simples) terá validade somente 

para este Processo Seletivo. 

 

4.23.3. A data limite para o upload dos laudos (envio do arquivo), em campo específico no link de 

inscrição no endereço eletrônico (www.famema.br/residenciaintegrada) é dia 17 de janeiro de 2022.   
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4.23.4. Os candidatos nessa situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal 

no portão de entrada, munidos de laudo médico, tendo direito a atendimento especial.  

 

4.23.5. Verificada falsidade em qualquer declaração e/ou nos documentos apresentados para obtenção 

de condições especiais para a realização das provas, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a 

contratação do candidato, a qualquer tempo, mesmo após o término do Processo Seletivo. Os 

candidatos deverão manter em seu poder os originais dos laudos apresentados para requerimento de 

condições especiais, visto que, a qualquer tempo, a FAMEMA poderá requerer a apresentação dos 

mesmos. 

 

4.23.6. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante 

as provas, aqueles que, por razões de saúde, façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros 

instrumentos metálicos deverão comunicar a situação à FAMEMA previamente, nos moldes do item 4.23 

deste Edital. Esses candidatos ainda deverão comparecer ao local de provas munidos dos exames e 

laudos que comprovem o uso de tais equipamentos. 

 

4.24. Em conformidade com o Decreto nº 8.727/2016, ficam assegurados às pessoas transexuais e 

travestis, o direito à identificação e atendimento por meio do seu nome social e direito à escolha de 

tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis, transgêneros e transexuais 

se reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e em seu meio social.  

 

4.24.1. O(a) candidato(a) poderá informar o seu nome social através de requerimento via e-mail 

(luciapreventiva@yahoo.com ou polo_psf@famema.br), até a data de 17 de janeiro de 2022. O(a) 

candidato(a) deverá enviar, juntamente à solicitação, cópia de documento oficial de identificação e cópia 

do registro do nome social.   

 

4.24.2 A pessoa transgênero que desejar atendimento pelo nome social poderá solicitá-lo pelo e-mail 

(luciapreventiva@yahoo.com ou polo_psf@famema.br) até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de 

janeiro de 2022, deverá enviar, juntamente à solicitação, cópia de documento oficial de identificação e 

cópia do registro do nome social.   

 

4.25. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou 

fax. A FAMEMA reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição 

que motiva a solicitação de atendimento declarado. 

 

4.26. O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição indicando seu nome social, ficando ciente 

de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Processo Seletivo. 

 

 

 

 

mailto:luciapreventiva@yahoo.com
mailto:luciapreventiva@yahoo.com
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4.27 - DA REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO (LEI ESTADUAL 12.782/2007) 

 

 4.27.1 - No período de 06 a 07 de janeiro de 2022, os candidatos poderão solicitar a redução de 50% 

no valor da taxa de inscrição, exclusivamente através do site www.famema.br/residenciaintegrada no 

link da Residência Multiprofissional FAMEMA 2022, preenchendo o formulário respectivo, desde que 

atendam CUMULATIVAMENTE aos requisitos “I” e “II” a seguir: 

 

 I) Sejam estudantes: 

  a) será aceito como comprovação: certidão ou declaração, ou carteira de identidade 

estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por entidade 

de representação discente, a qual conste a data prevista de conclusão do curso (são considerados 

estudantes os que estiverem regularmente matriculados em cursos superiores, em nível de graduação 

ou de pós-graduação, durante o período das inscrições). 

 

 II) Percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou estejam desempregados, 

durante o período das inscrições: 

a) Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos seguintes documentos: 

1) Contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou envelope 

de pagamento ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório; 

2) Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à 

aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência privada ou, na falta deste, 

extrato bancário; 

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

4) Comprovante de recebimento de pensão alimentícia ou, na falta deste, extrato 

ou declaração de quem a concede, especificando o valor; 

5) Comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais (bolsa escola, 

família etc). 

    b) Quanto à comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos seguintes 

documentos: 

1) Recibos de seguro desemprego e do FGTS; 

2) Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que 

temporário e, no caso de contrato em carteira de trabalho, anexar ainda cópias das páginas de 

identificação. 

3) Declaração, por escrito, da condição de desempregado, nos termos do artigo 3º da 

Lei estadual nº 12.782/2007. 

 

 4.27.2 - Fazer o upload (envio de arquivo) de todos os documentos comprobatórios, em campo 

específico da Residência Multiprofissional 2022, no link de inscrição no endereço eletrônico 

www.famema.br/residenciaintegrada, até às 23h59min dia 07 de janeiro de 2022, juntamente com o 

requerimento referido no subitem anterior, os documentos comprobatórios relacionados nos subitens I e 

II, conforme o caso.  

 

http://www.famema.br/residenciaintegrada
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PARÁGRAFO ÚNICO – Serão considerados desempregados os candidatos que, tendo estado 

empregado em algum momento nos últimos 12 meses, estiver sem trabalho durante o período da 

inscrição. 

 

 4.27.3 - A lista dos candidatos beneficiados com a redução na taxa de inscrição será divulgada 

exclusivamente no site (www.famema.br/residenciaintegrada), no link específico Residência 

Multiprofissional FAMEMA 2022 no dia 10 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas.  

 

4.27.4 - Os candidatos beneficiados pela redução parcial da taxa deverão realizar a inscrição, e efetuar 

o pagamento com o valor já reduzido, o no período estipulado no item 4.2 deste edital. 

 

4.27.5. Não serão aceitos documentos enviados por fax, correio eletrônico, via postal, entregues 

pessoalmente na sede da FAMEMA ou outras vias que não a expressamente prevista nos subitens 

4.27.1 e 4.27.2 deste edital.  

 

4.27.6. O candidato que tiver a redução da taxa de inscrição deferida, mas que tenha realizado outra 

inscrição paga, terá sua redução cancelada. 

 

4.27.7. As informações prestadas no requerimento e no formulário de redução serão de inteira 

responsabilidade do candidato. O candidato que prestar declarações falsas será excluído do processo, e 

responderá legalmente pelas consequências decorrentes do seu ato.  

 

4.27.8. O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para a solicitação da 

redução de taxa de inscrição não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à análise e ao 

deferimento por parte da FAMEMA. 

  

4.27.9. O fato de o candidato estar participando de algum programa social do Governo Federal (Prouni, 

Fies, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a redução da isenção em outros processos, 

não garante, por si só, a redução da taxa de inscrição.  

 

4.27.10. A falta ou a inconformidade de alguma informação ou documento e/ou a solicitação 

apresentada fora do período fixado implicarão a eliminação automática do processo de redução. 

 

4.27.11 - A inscrição no processo seletivo somente se efetivará com o efetivo pagamento do valor da 

inscrição. 

 

4.27.12 - O candidato que tiver seu pedido de redução de taxa de inscrição indeferido e queira 

protocolar/interpor recurso deverá observar o disposto no Capítulo VIII deste Edital. 

 

4.27.13 - A partir das 18 horas de 12 de janeiro de 2022, o candidato deverá acessar o site  

www.famema.br/residenciaintegrada e verificar o resultado do recurso interposto. 
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4.27.14 - O candidato que tiver o recurso indeferido e queira participar deste Processo Seletivo, deverá 

acessar novamente o link no site www.famema.br/residenciaintegrada e proceder ao correspondente 

pagamento, com o valor da taxa de inscrição plena, até o último dia do período das inscrições conforme 

o item 4.2 deste Edital. 

 

4.27.15 - O candidato que não obtiver o benefício da redução da taxa de inscrição deverá proceder ao 

recolhimento do valor da taxa para ter sua inscrição efetivada. 

 

 V – DO EXAME DE SELEÇÃO    

 

Os candidatos deverão consultar o site Famema (www.famema.br/residenciaintegrada), a partir da data 

prevista no edital, para tomar ciência do local de realização da prova.  Da convocação constarão: 

número de inscrição, nome, número do documento de identidade, horário e local de realização das 

provas. A aplicação da prova objetiva deverá obedecer às medidas sanitárias vigentes para prevenção 

da COVID-19. 

 

- PRIMEIRA FASE: Prova teórica, com a seguinte conformação para os cinco programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde: 

Prova objetiva, de caráter eliminatório, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 5 (cinco) 

alternativas de respostas, sendo: 15 de interpretação de texto e 15 de saúde coletiva, comuns para 

todas as 8 (oito) áreas profissionais, independente do programa escolhido, e 20 de conhecimentos 

específicos de cada área profissional: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, também independente do programa escolhido. Cada 

questão valendo 2,0 pontos, num total de 100 pontos (com peso 70%). 

 O candidato deverá alcançar minimamente 30% de acertos, (15 questões) do total de pontos da 

prova teórica, caso contrário será desclassificado do processo seletivo.  

 As provas serão elaboradas de acordo com as normas previstas pelo Despacho Orientador para 

elaboração do Edital de Seleção do Residente da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde (CNRMS), abril de 2011. 

 A elaboração e correção das provas, bem como a logística das etapas do processo ficarão a cargo 

da FAMEMA.  

 Caso necessário, serão elaboradas provas para os candidatos portadores de deficiências, desde que 

solicitadas durante o período de inscrição, em cumprimento à legislação brasileira referente à pessoa 

com deficiência.   

  

 A prova será realizada na cidade de Marília.  

 

a) A bibliografia sugerida para cada área da seleção está contida no Anexo 1 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.  

http://www.vunesp.com.br/
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c) 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. 

 

d) O candidato deverá comparecer ao local designado munido de lápis preto, borracha e caneta 

esferográfica preta, 30 (trinta) minutos antes do horário previsto da prova. 

 

e) As salas serão abertas às 8 horas.    

 

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

motivo alegado. 

 

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

 
h) 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.  

 

i) Durante a realização da prova não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta nem o 

uso de calculadora, equipamento eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios digitais, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares. 

 

j) Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões, devidamente 

assinado. 

 

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

 
 

- SEGUNDA FASE: Análise e arguição de currículo com peso de 15% cada (total de 30%): a análise e 

arguição do currículo será realizada para todos os programas de Residência Multiprofissional por 

coordenadores/ tutores/ preceptores e/ou outros docentes da Faculdade de Medicina de Marília, de 

acordo com o calendário deste certame (os critérios encontram-se no Apêndice 1 deste edital).  

Os currículos de todos os candidatos habilitados na prova objetiva, serão colocados à disposição da 

Equipe de avaliação de currículos da Famema para análise. O candidato deverá preencher, assinar e 

encaminhar por upload (online), junto com os demais documentos, constantes do currículo.  

 

Esta fase terá caráter classificatório. 
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Os critérios de preferência no desempate final obedecerão a seguinte ordem:  

1. Recém-formado na graduação; 

2. Maior pontuação obtida na prova da área de saúde coletiva;  

3. Maior pontuação obtida na prova de área específica de sua categoria profissional;  

4. Maior pontuação obtida na prova de interpretação de texto;  

5. Maior idade (dia, mês, ano).  

Todas as fases serão realizadas na cidade de Marília.  

 

 

VIII – DOS RECURSOS 
 
 
O prazo para vista das provas e interposição de recursos será de acordo com o calendário do edital, 

improrrogáveis:  

 

a) Contra o Edital: 23 de dezembro de 2021. 

b) Contra a divulgação do resultado de redução da taxa de inscrição: 11 de janeiro de 2022. 

c) Contra a divulgação do gabarito: 25 de janeiro de 2022. 

d) Contra a pontuação da Primeira Fase (prova objetiva): 28/01/2022. 

e) Contra o resultado da Segunda fase (análise e arguição de currículo) e classificação preliminar: 09 de 

fevereiro de 2022. 

 

A solicitação de interposição de recurso deverá ser feita pelo candidato eletronicamente no site da 

Famema, www.famema.br/residenciaintegrada. 

 
 
 
IX – 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 (frente e verso), dos documentos 

abaixo relacionados no ato da matrícula e os respectivos originais para efeito de autenticação. 

 

 Diploma de Graduação do Curso da área: 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 

http://www.vunesp.com.br/
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 01 cópia da Cédula de Identidade – RG (frente e verso) 

 01 cópia título de eleitor (frente e verso) 

 01 foto 3X4 recente 

 01 cópia da Carteira de Vacinação Atualizada (frente e verso legível). 

 Tipo Sanguíneo  

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

no site: http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html) ou Número de Inscrição do PIS/PASEP 

 CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL (usar o CNPJ 00.394.544/0127-87) OU CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (usar o CNPJ 00.489.828/0010-46).  

 

As matrículas serão efetuadas na Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, Secretaria da 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Áreas: Materno Infantil e Saúde Coletiva, Residência 

Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Mental - Av. Monte Carmelo, 800, Marília-SP, nos dias 14/02/2022 e 15/02/2022.   

 

c) Será aceita matrícula por procuração mediante mandato 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 nas Áreas: Urgência, Materno 

Infantil e Saúde Coletiva, Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental 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)  Em caso de desistência, desligamento ou abandono do programa por residente do primeiro ano, a 

vaga poderá ser preenchida até 01/04/2022, observando-se rigorosamente a classificação. 

 

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

estabelecido, será convocado o próximo candidato, até no máximo dia 01/04/2022, obedecida 

rigorosamente a ordem de classificação. A ausência do mesmo no prazo acima estabelecido caracteriza 

desistência. 

 

 

http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html
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X – 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. 

 

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 de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento da divulgação pela internet dos 

resultados, convocações e demais publicações relacionadas ao processo seletivo. 

 

f) É vedado ao egresso de programa de residência repetir programas de Residência em Área 

Profissional da Saúde, nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em áreas de concentração 

que já tenha anteriormente concluído. É permitido ao egresso realizar programa de Residência em Área 

Profissional da Saúde nas modalidades multiprofissional ou uniprofissional, em apenas mais uma área 

de concentração diferente daquela concluída. Entende-se como área de concentração um campo 

delimitado e específico de conhecimentos no âmbito da atenção à saúde e gestão do SUS, de acordo 

com o estabelecido na Resolução CNRMS nº 2, de 13/04/2012. O egresso do programa de residência 

não poderá pleitear qualquer equivalência com o programa anteriormente cursado.  

 

g) 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 2 (dois) dias. 

 

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

Áreas: Urgência, Materno Infantil e Saúde Coletiva, Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e 

Cirúrgica Especializada e Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental será realizada de 

acordo com a legislação aplicável, nos termos deste Edital. 

 

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

Medicina de Marília. 

 

 

Marília, 21 de dezembro de 2021. 

 

                                              Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz 

Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília 
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APÊNDICE I 

 
ESTRUTURA DAS PROVAS  

 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo: 15 de interpretação de texto e 15 de saúde coletiva, 

comuns para todas as 8 áreas profissionais, independente do programa escolhido, e 20 de conhecimentos 

específicos de cada área profissional: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, também independente do programa escolhido. Cada 

questão valendo 2,0 pontos, num total de 100 pontos (com peso 70%). 

 

ÁREA 

PROFISSIONAL 

FASES DA 

PROVA 
CONTEÚDO 

Nº 

QUESTÕES 

TOTAL 

PONTOS 

Enfermagem, 

Farmácia, 

Fisioterapia, 

Nutrição, 

Fonoaudiologia, 

Psicologia, Serviço 

Social, Terapia 

Ocupacional 

Primeira Fase  – 

Objetiva 

Interpretação de texto 15 2,0 

pontos 

por 

questão 

num 

total de 

100 

pontos  

Saúde Coletiva 15 

Conhecimento específico 

da Área Profissional na 

rede de atenção à saúde 

20 

Segunda Fase   
Análise de Currículo e 

Arguição 
- 

15% cada  

Num total 

de  

30% 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

 

DO CURRICULUM VITAE (MÁXIMO/TOTAL DE 30 PONTOS, QUE SIGNIFICAM 15%). 

Nome do Candidato: 

Número de Inscrição: 

Área Residência Multiprofissional:   

Profissão:                                                                                                             Data:  

Atividades e Titulação Pontuação máxima 

1- Cursos concluídos, de acordo com área profissional do candidato: 

Especialização, Aprimoramento, Aperfeiçoamento, Mestrado, Doutorado (1 

ponto por curso, máximo 2 pontos) 

Proficiência comprovada em língua estrangeira
*
 ou certificado de conclusão 

de curso em língua estrangeira (0,5 ponto por idioma, máximo 1 ponto) 

3 
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2- Atividades extracurriculares, relativos à área de formação, realizadas 

nos últimos 5 anos: (participação em cursos, jornadas, simpósios, 

congressos, seminários e atividades voluntárias, todas a partir do ano de 

2017): 

(0,5 ponto por participação, máximo 5 pontos) 

 

5 

3 – Experiências profissionais, relativos à área de formação, realizadas nos 

últimos 5 anos (a partir de 2017): 

Apresentar declaração da empresa, ou cópia da carteira profissional de 

trabalho (página do contrato de trabalho) e resumo das atividades 

desenvolvidas e duração.  

Até 12 meses (1 ponto) 

Duração de 13 até 24 meses (2 pontos) 
Duração maior que 24 meses (3 pontos)  

Pontuação máxima 5 pontos 

5 

4 – Experiências em voluntariado e/ou monitorias relativos à área de 

formação, realizadas nos últimos 5 anos (a partir de 2017): 

Apresentar declaração da instituição/empresa, resumo das atividades 

desenvolvidas e duração.   

Até 12 meses (0,50 ponto) 

Duração de 13 até 24 meses (0,75 ponto) 
Duração maior que 24 meses (1,00 ponto) 

Pontuação máxima 5 pontos 

5 

7 – Participação em projetos de pesquisa concluídos e/ou programas de 

extensão, relativos à área de formação, realizadas nos últimos 5 anos (a 

partir de 2017):  

Apresentar declaração emitida pela instituição ou pelo pesquisador 

responsável em papel timbrado da instituição. (1 ponto por participação, 

máximo 5 pontos) 

5 

8 – Bolsa Oficial de Auxílio à Pesquisa (Fapesp, CNPq, CAPES, PET, 

PIBIC, etc.) 

(cada 0,50 ponto) (máximo 2 pontos) 

2 

10 - Publicação em periódicos científicos (artigos completos) / Artigos 

aceitos para publicação (1 ponto por publicação, máximo 5 pontos) 

5 

Total:   

 

* Somente serão aceitos certificados internacionais de proficiência que estejam dentro do prazo 

de validade (TOEFL, CAMBRIDGE, ESOL, GMAT, IELTS, MICHIGAN-ECPE, DELE, KDS, DELF, 

DALF, CELI, CILS E EQUIVALENTES).  

IMPORTANTE: a apresentação do currículo deverá estar NA ORDEM DESCRITA ACIMA, 

constando apenas as atividades a serem pontuadas. Deverão ser comprovadas todas as 

atividades descritas no seu currículo. Atividades não descritas acima e aquelas que não houver  

comprovação, não serão pontuadas.  
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DA ARGUIÇÃO (MÁXIMO/TOTAL DE 30 PONTOS, QUE SIGNIFICAM 15%). 

Nome do Candidato: 

Número de Inscrição: 

Área Residência Multiprofissional:   

Profissão:                                                                                                             Data:  

Atividades e Titulação Pontuação máxima 

Formação Acadêmica  Capacidade de explorar a trajetória de 

aprendizagem na graduação e escolha da 

área profissional, tendo em vista a motivação 

e dedicação para as práticas acadêmicas. 

10 

 

Comunicação  

 
Capacidade de oralidade, organização do 

pensamento e síntese, vínculo/empatia,  

argumentação, fazer e receber críticas.  

10 

Auto-avaliação  Capacidade de identificar potências e 

desafios na formação profissional, tendo em 

vista os valores éticos, bem como atitudes 

envolvendo  iniciativa,  segurança, 

ponderação e autonomia.   

10 

Total:  30 (15%) 

 

ANEXO 1 

A legislação, para todas as áreas, deve ser considerada com as alterações e atualizações 

vigentes até a data da publicação do edital. Legislação com entrada em vigor após a publicação do edital 

poderá ser utilizada, quando superveniente ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável à 

avaliação. 

CONHECIMENTOS COMUNS PARA TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS: ENFERMAGEM, 

FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E 

TERAPIA OCUPACIONAL: 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Uso funcional da linguagem, dispensando-se conhecimentos formais de nomenclatura e regras gramaticais, 

por exemplo, e concentrando-se nas competências de leitura. Interpretação e compreensão de textos que 

circulam em diferentes esferas de comunicação (ou textos de diferentes gêneros). Domínio do emprego de 

palavras e expressões em sentido literal e figurado. Identificação das informações da superfície textual. 

Inferências: análise das informações implícitas do texto. Relações entre textos: depreensão de identidades 

temáticas e de organização textual (intertextualidade). Reconhecimento do sentido entre partes do texto por 

meio da análise dos recursos coesivos. Reconhecimento da coerência global e da local. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Políticas Públicas de Saúde  
 
Cuidado Integral  
 
Integralidade em Saúde 
 
Redes de Atenção à Saúde  
 
Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes  
 
Legislação profissional   
 

 

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

 
BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da 
Saúde. Documento Base. 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde (MS); 2007.     
    
BRASIL. Lei  nº  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990. Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  
proteção  e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.  iário Oficial  da  ep blica  ederativa do Brasil   0 set    0   eção I, Pt. 1, p. 18055-
59. 
 
BRASIL. Portaria  GM/MS  nº  881  de  19  de  junho  de 2001.  Institui o programa  Nacional  de  
Humanização  da  Assistência Hospitalar/PNHAH. 
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