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Edital Famema n° 08/2020 
 

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA torna público que, no período de 01 de dezembro a 17 de dezembro de 2020, 

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 

27/11/2020 Publicação do Edital  www.famema.br/residenciaintegrada e 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa

mema21  

01/12/2020 a 17/12/2020 Inscrições https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

18/12/2020 Prazo limite para pagamento do boleto  

De 01/12  a 02/12//2020 Recebimento de Pedidos  de Redução de Taxa de Inscrição https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

09/12/2020 Publicação do Resultado Preliminar dos Pedidos de Redução da Taxa de Inscrição https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 10/12  a 11/12/2020 Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar dos Pedidos de Redução 

de Taxa de Inscrição 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa

mema21 

17/12/2020 Publicação do Resultado Definitivo dos Pedidos de Redução da Taxa de Inscrição  https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 01/12 a 17/12/2020 Recebimento dos Laudos dos Deficientes e dos Pedidos de Atendimento Especial 

(Digital) 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

22/12/2020 Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para 

concorrer na condição de candidato com deficiência e da relação Preliminar de 

atendimentos especiais para a realização das provas. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 23/12 a 24/12/2020 Interposição de recursos contra a Relação preliminar de inscrições deferidas e 

indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e a relação 

Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

30/12/2020 Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para 

concorrer na condição de candidato com deficiência e da relação definitiva  de 

atendimentos especiais para a realização das provas. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

11/01/2021 Publicação dos locais de provas no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

16/01/2021 Aplicação da Prova objetiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

19/01/2021 Divulgação do Gabarito preliminar da prova objetiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 20/01  a 21/01/2021 Interposição de recursos contra o gabarito preliminar  e contra a aplicação das 

provas 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

03/02/2021 Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e 

contra a aplicação das provas 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

03/02/2021 Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

03/02/2021 Publicação do Resultado Preliminar  da Prova Objetiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 04/02 a 05/02/2021  Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva e 

Solicitação de Vista da Prova Objetiva em formato eletrônico.  
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa

mema21 

18/02/2021 Divulgação da Resposta aos Resultados Interpostos contra o Resultado Preliminar 

da Prova Objetiva e Resultado da Solicitação de Vista da Prova Objetiva em 

formato eletrônico. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

18/02/2021 Publicação do Resultado definitivo da Prova Objetiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 
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18/02/2021 Publicação do Resultado Final com a Classificação Definitiva https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

 18/02/2021 Convocação para a Matrícula https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfa
mema21 

De 22/02  a 23/02/2021 Matricula  
- Secretaria da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Áreas: Materno 
Infantil, Urgência e Saúde Coletiva 

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

Residência Multiprofissional em Atenção 
Clínica e Cirúrgica Especializada e 
Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde Mental. 

 
Av. Monte Carmelo, 800 - Marília – SP 

Horário: das 09h00min às 11h30min e das 
14h00min às 16h00min 

 

01/03/2021 Inicio da Residência Horário e local a serem definidos. 

 
II – DAS VAGAS 

 

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

Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e a Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde Mental e com início em 01 de março de 2021; 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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b)  O Residente matriculado que não comparecer às atividades no dia 01 de março de 2021, sem prévia comunicação com a 

Secretaria da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde nas Áreas: Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva e com 

a Secretaria da Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada e Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Mental terá sua matrícula cancelada; 

 

c) O preenchimento das vagas estará condicionado a confirmação da concessão das bolsas pelo Ministério da Saúde. 

Observada essa condição, o candidato matriculado receberá bolsa  de estudos fixada 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, 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)  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 às referentes ao campo da saúde multiprofissional.  

 

g)  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 Multiprofissional, segue também a Resolução da Comissão Nacional 

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. 

 
IV – DA INSCRIÇÃO 
 

 
4.1. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 no período das 14h de 01 de dezembro de 2020 até às 16h de 17 de Dezembro 

de 2020, no link da Residência Multiprofissional FAMEMA 2021, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa 

de inscrição, observando o seguinte: 

a) preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas 

instruções; 

b) o envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto de pagamento da Taxa de Inscrição, que 

deverá ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de inscrição; 

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

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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d) A FAMEMA e a FGV não se responsabilizarão 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; 

e) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) não seja efetuado até o 

dia 18 de dezembro de 2020, primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições 

via Internet; 

f) após as 16h00 do dia 17 de dezembro de 2020, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de 

inscrição. 

4.2 O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário emitido pela FGV, gerado 

ao término do processo de inscrição. 

 

4.3 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 e deverá ser 

impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do requerimento de inscrição. 

 

4.4 Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 01 de dezembro de 2020 e 16h00 do dia 17 de dezembro de 

2020 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até às 23h59min do o dia 18 de dezembro de 2020, primeiro 

dia útil posterior ao encerramento das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV. 

 

4.4.1 O pagamento da taxa de inscrição após o dia 18 de dezembro de 2020, a realização de qualquer modalidade de 

pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital 

implicam o cancelamento da inscrição.  

4.4.2 Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário. 

4.4.3 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. 

4.4.4 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, 

o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo-

limite determinado neste Edital. 

4.4.5 Quando do pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da 

inscrição nele registrados, bem como no comprovante de pagamento. As inscrições e/ou pagamentos que não forem 

identificados devido a erro na informação de dados pelo candidato ou terceiros no pagamento do referido boleto não serão 

aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

 

4.5 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 4.33 e seguintes deste Edital. 

4.5.1 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21,  sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse 

documento. 

4.5.2 Após o julgamento do pedido de redução de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados 

cadastrais junto à FGV através do sistema de inscrições on-line. 

 

4.6 Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal, via fax e/ou correio eletrônico. 

 

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

 

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

 

4.9 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados. 

 

4.10 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. 

 

4.10.1 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.  

 

4.11 Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada (por meio de 

pagamento ou isenção da taxa) 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 FGV 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. 

 

4.12 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. 

 

4.13 O comprovante de inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 

nos locais de realização das provas ou quando solicitado. 

 

4.14 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na 

inscrição, salvo o previsto no subitem 4.5.2. 

 

4.15 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em 

listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, ser 

pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 

publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo. 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. 

 

4.16. A taxa de inscrição, no valor de R$300,00 (trezentos reais), deverá ser paga até a data limite do dia 18 de Dezembro de 2020, 

exclusivamente por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição, impreterivelmente até a data de vencimento impressa. Não 

serão concedidas dilações do prazo de vencimento do boleto bancário.  

 

4.17. O candidato poderá obter a confirmação sobre a efetivação de sua inscrição no site da FGV 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 em campo específico no link de inscrição, após o pagamento do boleto bancário. 

Caso constate algum problema, o candidato deverá contatar a central de teleatendimento da FGV pelo telefone 0800 2834628, em dias 

úteis, das 8h às 17 h e/ou pelo e-mail pssfamema21@fgv.br. 

 

4.18 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 dezembro de 2020, 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 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
mailto:pssfamema21@fgv.br
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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. 

 

4.18.1 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a data de 17 de dezembro de 

2020, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento especial via correio eletrônico (pssfamema21@fgv.br) juntamente 

com cópia digitalizada do laudo médico que justifique o pedido. 

 

4.18.2 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.  

 

4.18.3 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 e a FGV não se responsabilizarão 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. 

 

 4.18.4. O atendimento ficará sujeito à razoabilidade do pedido e à análise de viabilidade operacional. 

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

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 é dia 17 de Dezembro de 2020. 

 

4.20 Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o fato à FGV, por inexistir a doença na data-limite 

referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico (pssfamema21@fgv.br) tão logo a condição seja diagnosticada, de acordo com o subitem 

4.18.1. 

 

4.21  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.  

 

4.22 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 FGV 

previamente, nos moldes do item 4.18 deste Edital. Esses candidatos ainda deverão comparecer ao local de provas munidos dos 

exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos. 

 

4.23 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.  

 

4.24 Em conformidade com o Decreto nº 8.727/2016, ficam assegurados às pessoas transexuais e travestis, o direito à identificação 

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.  

 

4.25 O(a) candidato(a) poderá informar o seu nome social através de requerimento via e-mail pssfamema21@fgv.br, até a data de 

17 de dezembro de 2020. O(a) candidato(a) deverá enviar, juntamente à solicitação, cópia de documento oficial de identificação e cópia 

do registro do nome social. 

 

mailto:pssfamema21@fgv.br
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
mailto:pssfamema21@fgv.br
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4.26 A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascer e 

quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá 

solicitá-lo pelo e-mail pssfamema21@fgv.br até as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2020. 

 

4.27 Juntamente com a solicitação de atendimento pelo NOME SOCIAL, deverá ser enviada cópia simples do documento oficial de 

identidade do candidato. 

 

4.28 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou fax. A FGV e a FAMEMA 

reservam-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento 

declarado. 

 

4.29 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. 

 

4.30 Não serão aceitos documentos encaminhados por meio diverso do indicado nos subitens 4.18 e 4.18.1. 

 

4.31 O fornecimento do laudo médico ou do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. 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. 

 

4.32 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. 

 

 

4.33 - DA REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO (LEI ESTADUAL 12.782/2007) 

 4.33.1 - No período de 01 a 02 de Dezembro de 2020, os candidatos poderão solicitar a redução de 50% no valor da taxa de 

inscrição, exclusivamente através do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 no link da Residência Multiprofissional 

FAMEMA 2021, 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; 

mailto:pssfamema21@fgv.br
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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. 

 

 4.33.2 - Fazer o upload (envio de arquivo) de todos os documentos comprobatórios, em campo específico da Residência 

Multiprofissional 2021, no link de inscrição no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21, até às 23h59min 

dia 02 de Dezembro de 2020, juntamente com o requerimento referido no subitem anterior, os documentos comprobatórios relacionados 

nos subitens I e II, conforme o caso.  

 

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. 

 

 4.33.3 - A lista dos candidatos beneficiados com a redução na taxa de inscrição será divulgada exclusivamente no site 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21, no link específico Residência Multiprofissional FAMEMA 2021 no dia 09 de 

Dezembro de 2020, a partir das 14 horas. 

 

4.33.4 - Os candidatos beneficiados pela redução parcial da taxa deverão realizar a inscrição, imprimir o boleto bancário, com 

o valor já reduzido, e realizar o pagamento no período estipulado no item 4.1 deste edital. 

 

4.33.5 Não serão aceitos documentos enviados por fax, correio eletrônico, via postal, entregues pessoalmente na sede da 

FGV ou outras vias que não a expressamente prevista nos subitens 4.33.1 e 4.33.2 deste edital.  

 

4.33.6 O candidato que tiver a redução da isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga, terá sua 

redução da isenção cancelada. 

 

4.33.7 As informações prestadas no requerimento e no formulário de redução da isenção 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.  

 

4.33.8 O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para a solicitação da redução da isenção 

de taxa de inscrição não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à análise e ao deferimento por parte da FGV. 

  

4.33.9 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 isenção 

da taxa de inscrição.  

 

4.33.10 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 da isenção. 

 

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

 

 4.33.12 - 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. 

 

 4.33.13 - A partir das 14 horas de 17 de Dezembro de 2020, o candidato deverá acessar o site 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 e verificar o resultado do recurso interposto. 

 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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 4.33.14 - O candidato que tiver o recurso indeferido e queira participar deste Processo Seletivo, deverá acessar novamente o 

link no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21, imprimir o boleto bancário, bem como proceder ao correspondente 

pagamento, com o valor da taxa de inscrição plena, até o último dia do período das inscrições conforme o item 4.1 deste Edital. 

 

 4.33.15 - 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  

 

5.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, contendo 4 (quatro) alternativas de 

respostas, valendo 1,0 (um) ponto cada, num total de 50 (cinquenta) pontos.  

 

I - A estrutura das provas objetivas dos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde nas Áreas: Materno 

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

Integrada Multiprofissional em Saúde Mental estão detalhadas no Apêndice 1 deste Edital. 

 
5.2 Será atribuída nota zero à questão que apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou à questão que 

apresentar emenda ou rasura. 

 

5.3 O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no cartão de 

respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. 

 

5.4 Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 

Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções do cartão de 

respostas, como marcação rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese 

alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 

 

5.5 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, 

sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica. 

 

5.6 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição, sua 

data de nascimento e o número de seu documento de identidade. 

 

5.7 Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de aplicação o documento que 

será utilizado para a correção de sua prova (cartão de respostas). O candidato que descumprir a regra de entrega desse 

documento será eliminado do Processo. 

 

5.8 A FGV divulgará a imagem do cartão de respostas dos candidatos que realizarem a Prova Escrita Objetiva, exceto dos 

eliminados na forma prevista neste Edital, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21, após a 

data de divulgação do resultado da Prova Escrita Objetiva. A imagem ficará disponível por até 15 (quinze) dias corridos a 

contar da data de publicação do resultado final do Processo Seletivo. 

 

5.9 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem do cartão de 

respostas. 

 
 

VI - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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6.1. A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada na cidade de Marília, no dia 16 de Janeiro de 2021, com início às 

08h00 e término às 12h, em local a ser definido e divulgado no site: www.famema.br/residenciaintegrada e 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21r. 

 

6.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 

comparecimento no horário determinado. 

 

6.1.2 A bibliografia sugerida para cada área da Seleção está contida no Anexo 1 deste Edital. 

 

6.1.3 Não serão atendidas solicitações de aplicação de provas em local, dia e horário fora dos pré-estabelecidos, seja qual for o 

motivo alegado.  

 

6.1.4 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo com foto). 

 
6.1.5 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista 

(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados. 

 
6.1.6 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 

 
6.1.7 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original na forma definida no 

subitem 6.1.4 deste Edital não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 
6.1.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original por 

motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, 

no máximo, trinta dias antes. Na ocasião, será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, foto do 

rosto do candidato, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

 
6.1.9 A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação suscite dúvidas relativas à 

fisionomia ou à assinatura do portador. 

 
6.1.10 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a FGV procederá, como forma de identificação, 

à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das provas. 

 
6.1.11 A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar direito dos candidatos, mediante 

a utilização de material específico para esse fim, em campo específico de seu cartão de respostas (Prova Escrita Objetiva). 

 
Caso o candidato esteja fisicamente impedido de permitir a coleta da impressão digital do polegar direito, deverá ser colhida a digital do 

polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato na ata de aplicação da respectiva sala. 

 

6.1.13 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de lápis preto, borracha e preferencialmente caneta 

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

 

6.1.14 As salas serão abertas às 07 horas. 

 

6.1.15 Não será admitido o candidato que se apresentar no recinto após o início da prova, seja qual for o motivo alegado. 

 

http://www.famema.br/residenciaintegrada
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6.1.16 O tempo mínimo de permanência na sala será de 02(duas) horas. 

 
6.1.17 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato. 

 
6.1.18 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, descumprindo o disposto no subitem 6.1.16, deverá 

assinar o Termo de Ocorrência, lavrado pelo Coordenador Local, declarando sua desistência do Processo. 

 
6.1.19 Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após os 

três terem entregado o material utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de estabelecidas suas respectivas 

assinaturas. 

 
6.1.20 A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos excepcionais nos quais haja número reduzido 

de candidatos acomodados em uma determinada sala de aplicação, como, por exemplo, no caso de candidatos com 

necessidades especiais que necessitem de sala em separado para a realização do processo seletivo, oportunidade em que o 

lacre da embalagem de segurança será testemunhado pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) 

candidato(s) presente(s) na sala de aplicação. 

 
6.1.21 Iniciada a prova, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e sem acompanhamento da fiscalização. Caso o 

faça, ainda que por questões de saúde, não poderá retornar em hipótese alguma. 

 
6.1.22 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao final da prova, se sua saída ocorrer nos últimos trinta 

minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

 
6.1.23 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu cartão de respostas e o seu caderno de 

questões, este último ressalvado o disposto no subitem 6.2.22. 

 
6.1.24 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de 

candidato da sala de provas. 

 
6.1.25 Se, por qualquer razão fortuita, o Processo sofrer atraso em seu início ou necessitar de interrupção, será concedido prazo 

adicional aos candidatos do local afetado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das 

provas, em garantia à isonomia do certame. 

 
6.1.26 Os candidatos afetados deverão permanecer no local da Prova. Durante o período em que estiverem aguardando, para fins 

de interpretação das regras deste Edital, o tempo para realização da prova será interrompido. 

 
6.1.27 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento implicará a eliminação 

automática do candidato. 

6.1.28 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou a utilização de 

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

6.1.29 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos 

eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3, notebook, tablet, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio 

de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 

lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver portando algo definido ou similar ao disposto 

neste subitem deverá informar ao fiscal da sala, que determinará o seu recolhimento em embalagem não reutilizável 

fornecida pelos fiscais, a qual deverá permanecer lacrada durante todo o período da prova, sob a guarda do candidato. 

 

6.1.30 A FAMEMA e a FGV recomendam que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de 

realização das provas. 
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6.1.31 A FGV não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 

 

6.1.32 A FGV não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 

realização da prova, nem por danos a eles causados. 

 

6.1.33 Para a segurança de todos os envolvidos na Prova, é recomendável que os candidatos não portem arma de fogo no dia de 

realização das provas. Caso, contudo, seja verificada essa situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da 

unidade, onde deverá entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante termo de acautelamento de arma de 

fogo, no qual preencherá os dados relativos ao armamento. O candidato deverá estar obrigatoriamente de posse do 

documento comprobatório do porte de arma.  

 

6.1.34 O candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação de Local de Prova, para a entrega da arma já 

desmuniciada, antes do início da realização das provas. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de candidato(a) 

portando arma de fogo nos locais de provas. 

 

6.1.35 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos 

e/ou materiais não permitidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que deverá 

permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o candidato deixar o local de 

provas. 

6.1.36 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha 

terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, 

sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja 

rompida após a saída do candidato do local de provas. 

 

6.1.37 É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos no Processo Seletivo. Todavia, em razão dos procedimentos de 

segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam a 

visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela 

Coordenação da FGV, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino 

ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do examinando e garantir a necessária segurança na 

aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.  

 

6.1.38 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento de vistoria descrito no 

subitem anterior poderá ser realizado. 

 

6.1.39 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a sua realização: 

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

 

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem 
expressamente permitidos, ou que se comunicar com outro candidato;  

 

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no subitem 6.1.28; 

 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos;  

 

e) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou o caderno de textos definitivos; 
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h) descumprir as instruções contidas no caderno de questões, no cartão de respostas e no caderno de textos definitivos; 

 

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

 

j) utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo;  

 

k) não permitir a coleta de sua assinatura;  

 

l) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;  

 

m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação;  

 

n) não permitir ser submetido ao detector de metal;  

 

o) não permitir a coleta de sua impressão digital. 

 

6.1.40 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela, no dia de realização da Prova Escrita 

Objetiva, os candidatos serão submetidos, durante a realização das provas, ao sistema de detecção de metais quando do ingresso 

e da saída dos sanitários. 

 

6.1.40.1 Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A exclusivo 

critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que 

não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas. 

 

6.1.41 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de provas. 

 

6.1.42 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou 

pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 

6.1.43 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, 

ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo. 

 

6.1.44 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, podendo 

constituir tentativa de fraude. 

 

 
VII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
 

a) A prova objetiva será constituída por 50 (cinquenta) questões, sendo 10 (dez) de atualidades, 10(dez) de interpretação de 

texto, 10 (dez) de saúde coletiva e 20 (vinte) 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. 

 

b) Não serão computadas as questões que estejam assinaladas no cartão de respostasnas seguintes condições: 

 

 Com mais de uma resposta; 

 Com emenda ou rasura, ainda que legível; 

 Em branco; 

 Alternativas preenchidas a lápis.  
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c) Na eventualidade de haver questão(ões) anulada(s) a pontuação equivalente será atribuída a todos os candidatos presentes 

na prova objetiva.  

 

d) Serão habilitados na prova objetiva, os candidatos que alcançarem 50% (25 pontos). 

 

e) A classificação será feita por área de formação, obedecendo-se a ordem decrescente da soma de pontos obtidos na prova 

objetiva.   

 

f) O critério de desempate será: 

 

 Recém-formado na graduação; 

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

 Maior pontuação obtida na prova da área de saúde coletiva; 

 Maior pontuação obtida na prova de interpretação de texto; 

 Maior pontuação obtida na prova de atualidades; 

 Maior idade (dia, mês, ano). 

 

g) O gabarito da prova objetiva será disponibilizado, via internet, no endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 no dia 19 de janeiro de 2021. 

 
 

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

 

a) Contra  Resultado Preliminar dos Pedidos de Redução de Taxa de Inscrição: de 10/12 a 11/12/2020 

b) Contra o Gabarito Preliminar, Contra Aplicação das Provas e Solicitação de Vista da Prova: de 20/01 a 21/01/2021  

 c)  Contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva:  De 04/02 a 05/02/2021. 

 

Os formulários de solicitação de interposição de recurso deverão ser protocolados eletronicamente em link específico no site 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21. 

 
O candidato não deverá se identificar de qualquer forma nos campos do formulário destinados às razões de seu recurso, sob pena de ter 

seu recurso liminarmente indeferido. 

 

Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o 

gabarito, alterá-lo ou anular a questão. 

 

Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Escrita Objetiva, a pontuação correspondente a ela será 

atribuída a todos os candidatos. 

 

Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Escrita Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

Após a análise dos recursos, a Banca Examinadora da FGV poderá manter ou alterar o resultado divulgado. 

 

Todos os recursos serão analisados, e as respostas serão divulgadas no endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21. 

 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
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Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios, assim como fora do prazo. 

 

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado 

final das provas e etapas. 

 
IX – DA MATRÍCULA 
 

a) Serão convocados para matrícula pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21 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 

e os respectivos originais para efeito de autenticação. O candidado estrangeiro deverá apresentar visto ou autorização 

de residência que lhe permita cursar a Residência, observados, quando aplicáveis, os Decretos Federais nº 6964, de 

29/09/2009, e nº 6975, de 07/10/2009, e, em se tratando de diploma obtido em Faculdade Estrangeira, deverão 

apresentar o diploma devidamente revalidado (Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE /CES nº 1, de 

28/01/2002; Resolução CNE/CES nº 8, de 04/10/2007).  

 

 Diploma de Graduação (devidamente assinado) do Curso das áreas: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social, 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 (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 SALÁRIO  - BANCO DO BRASIL OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL  (e/ou demais Instituições financeiras 

credenciadas pelo Ministério da Saúde para pagamento de bolsas da residência) 

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

em Saúde – Áreas: Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva, e Secretaria da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental 

e Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada, Av. Monte Carmelo, 800, Marília-SP, de 22 a 23 de 

fevereiro de 2021.  

 

c) Será aceita matrícula por procuração, sendo que a assinatura da procuração será confrontada nos termos do Inciso I do Artigo 

3º da Lei Federal nº 13726/2018, 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: Materno Infantil, Urgência 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.  

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssfamema21
http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html
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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, e visto ou autorização 

de residência  que lhes permitam cursar a Residência, observados, quando aplicáveis, os Decretos Federais nº 6964, de 

29/09/2009, e nº 6975, de 07/10/2009, 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 trinta (30) dias após o início do programa, 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, 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. 

 
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 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, conforme legislação específica da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, Resolução nº 1 de 27/12/2017.  

 

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: Materno Infantil, 

Urgência 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, 27  de Novembro de 2020. 

 

Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz 

              Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília 
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APÊNDICE I 

 
ESTRUTURA DAS PROVAS 

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

Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada  

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental: Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada 

ÁREA 
PROFISSIONAL 

FASES DA 
PROVA 

CONTEÚDO 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR/ 
PONTOS 

TOTAL 
PONTOS 

Enfermagem, 
Farmácia, 

Fisioterapia, 
Nutrição, 

Fonoaudiologia, 
Psicologia, Serviço 

Social, Terapia 
Ocupacional 

Fase 1 – 
Objetiva 

Português 10 10 

50 
Atualidades 10 10 

Saúde Coletiva 10 10 

Conhecimento específico da Área 
Profissional na rede de atenção à 

saúde 
20 20 
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ANEXO 1 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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. 

 

CONHECIMENTO COMUNS para todas as categorias profissionais: ENFERMAGEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, 

FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E TERAPIA OCUPACIONAL: 

 

ATUALIDADES 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir de 1º de julho de 

2019, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

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. 

 

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). Disponível em: 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 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. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: 

Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. – 4. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. 72 p.: il. color. (Série B. Textos Básicos de 

Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política 

Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS / 

Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

20 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. 

Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional 
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de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 56 p.: il. color. – (Série B. 

Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica 

ampliada e compartilhada / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 64 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Gestão 

participativa e cogestão / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 

do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 56 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. O 

Humaniza SUS na atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção 

e Gestão do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 40 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Redes 

de produção de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 

do SUS. – 1. ed. 1. reimpressão – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 44 p. : il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. 

Trabalho e redes de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 44 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

BRASIL. A construção Social da Atenção Primária em Saúde. Disponível em: http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-CONSTR-SOC-

ATEN-PRIMSAUDE.pdf  
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