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CONSTITUIÇÃO DOS PROGRAMAS

 Dois programas:
Programas de Residência Multiprofissional em Saúde
Programas de Residência em Área Profissional 
da Saúde



Programas de Residência Multiprofissional em Saúde

      ATENÇÃO À SAÚDE ONCOLÓGICA:

     . ENFERMAGEM                                                           02 vagas 
     . ODONTOLOGIA                                                          02 vagas
     . TERAPIA OCUPACIONAL                                           02 vagas
    . FARMÁCIA?                                                                02 vagas                   



Programas de Residência em Área Profissional da 
Saúde

MEDICINA VETERINÁRIA                                                  02 
vagas

ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA                                      02 
vagas

CLINICA MÉDICA EM ANIMAIS DE COMPANHIA          02 vagas
CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA      02 vagas
CLÍNICA MÉDICA EM EQUINOS                                       02 

vagas
CLÍNICA MÉDICA EM RUMINANTES                               01 vaga



MEDICINA VETERINÁRIA

• IMAGENOLOGIA EM MEDICINA VETERINÁRIA                                 01 vaga
• MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES                                                   02 vagas 
• INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS                                                      01 vaga
• SAÚDE COLETIVA                                                                                   02 

vagas
• DOENÇAS E ZOONOSES PARASITÁRIAS                                              02 vagas
• PATOLOGIA ANIMAL                                                                              01 vaga
• PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA                                                     02 vagas
• PET TERAPIA: ATIVIDADE, TERAPIA E EDUCAÇÃO                            01 vaga
 ASSISTIDA POR ANIMAIS                                                                       



ODONTOLOGIA

• CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-
FACIAIS  

• Duração 03 anos 
• 02 vagas por ano



Como se preparar para a 
seleção?
• INSCRIÇÕES
• O requerimento de inscrição deverá ser preenchido 

exclusivamente via INTERNET, pelo site 
http://novo.heufpel.com.br/coremu/

• Documentação – secretaria da COREMU
• COREMU (Comissão de residência multiprofissional )
• Composta ( Docente coordenador geral do programa e 

um vice-coordenador, docentes coordenadores de área 
profissional, um representante dos estudantes, 
representante da Educação do HE, entre outros) 

http://novo.heufpel.com.br/coremu/


• inscrição será efetivada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos na secretaria da Comissão de 
Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 
Saúde da UFPel (COREMU-UFPel), situada na Rua Prof. 
Araújo 433, Pelotas, RS:

• Ficha de inscrição preenchida online e impressa;

• Cópia do Diploma de Graduação em curso superior ou 
Declaração da Instituição de Ensino de que cursa o 
último período do curso superior;



Currículo Lattes
• Currículo Lattes documentado (a fotocópia dos 

documentos comprobatórios deverão ser 
encadernadas em espiral ou pasta classificadora, 
e relacionados de forma organizada e sequencial 
(Doc.A, Doc.B, Doc.C, ... Doc.E1, Doc.E2...) de acordo 
com a planilha de avaliação do currículo específica para 
cada programa.

• Planilha de avaliação do currículo, com pontuação 
preenchida e assinada, especÍfica para cada 
programa (anexos III, IV, V ou VI); o preenchimento da 
planilha é de única e exclusiva responsabilidade do 
candidato (Documentos erroneamente alocados 
serão excluídos da pontuação final). 



Memorial descritivo

• Memorial descritivo no qual o candidato deverá 
apresentar suas experiências profissionais e 
acadêmicas, justificando a escolha do Programa e 
indicando uma proposta teórica e temática de projeto a 
ser executado na residência (até quatro páginas 
digitadas em espaço duplo, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, em papel A4, margens 2,5 cm);



Pagamento de taxas

• Comprovante de pagamento taxa?
• Estarão isentos do pagamento da taxa, os(as) 

candidatos(as) 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, 
mediante a entrega do comprovante no momento da 
inscrição. A COREMU verificará a veracidade das 
informações junto ao órgão gestor do CadÚnico. Sendo 
assim, informação falsa poderá resultar em anulação da 
inscrição. 

• Não serão aceitos comprovantes de agendamento de 
pagamento



• poderão inscrever-se como candidatos, na sua área 
profissional, os graduados no curso de Enfermagem, os 
graduados no curso de Odontologia, os graduados no 
curso de Farmácia, os graduados no curso de Terapia 
Ocupacional

• Para estudantes do último ano que ainda não 
concluíram o curso: 

• o estudante deverá apresentar no ato da inscrição 
DOCUMENTO OFICIAL da Instituição a qual pertence, 
indicando a previsão de conclusão do curso de 
graduação.



 Exame de Seleção 

• Primeira fase: constará da realização de uma prova 
objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

• A prova objetiva será constituída por 50 questões 
objetivas de múltipla escolha, sendo:

•  15 questões sobre o Sistema Único de Saúde - SUS 
(para todos os programas);

•  35 questões específicas da área profissional para o 
Programa Multiprofissional – Saúde Oncológica



O Exame de Seleção 

• Análise do Memorial descritivo

• Segunda fase: análise e apresentação do Memorial 
Descritivo;

•  prova de caráter classificatório. 



 Análise e apresentação do 
memorial descritivo



Análise do currículo

• Terceira fase: 
• constará da avaliação do currículo documentado; 
• avaliação de caráter classificatório.  





CLASSIFICAÇÃO FINAL E 
APROVAÇÃO

• Prova Objetiva – Peso 5
• Análise do Memorial Descritivo – Peso 2
•  Análise de Curriculum – Peso 3

•  A nota final será a resultante da fórmula: [(Peso 
5)*Prova Objetiva + (Peso 2)*Memorial Descritivo 
+ (Peso 3)*Curriculum] / 10



Esperamos por vocês na 
Residência
•Boa sorte

•                                                    Obrigada 
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