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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 

 

 

E D I T A L Nº. 02/2017  

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional da Associação Evangélica 

Beneficente Espírito-Santense – AEBES, autorizada pelo Ministério da Educação e 

Cultura através da PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MS Nº 1.077, DE 12 DE 

NOVEMBRO DE 2009, torna público para conhecimento dos interessados, que estarão 

abertas as inscrições para o Concurso de Seleção para provimento de vagas do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) do ano de 2018.  

O edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Residência Multiprofissional em 
reunião com ata realizada 09 de outubro de 2017. 
 

Residência Multiprofissional 

A Residência Multiprofissional é uma Pós graduação lato sensu, com 5.760 horas, 

desenvolvida no período de dois anos para a área da saúde, com exceção da área 

médica. 

As 5.760 horas são divididas em teórica/prática 20% e 80% respectivamente, CNRMS 

Nº 5 de 07/11/2014. O regime é de dedicação exclusiva de 60 horas semanais, duração 

mínima de dois anos. 

O primeiro ano de formação é dedicado ao cuidado do paciente hospitalar na sua 

integralidade e, no segundo ano, o foco é o paciente cardiológico. As atividades dos 

residentes são acompanhadas pelos preceptores e tutores do Hospital Evangélico de 

Vila Velha -HEVV. 

O residente aprovado em concurso receberá bolsa no valor de R$ 3.330,43 (três mil 

trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos) conforme a Portaria Interministerial 

nº 3, de 16 de março de 2016. Valor este definido pelo Ministério da Saúde.  
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Para concluir a residência multiprofissional e fazer jus ao diploma, o aluno deve ter seu 

trabalho de conclusão de curso (TCC) aprovado e também ter sido aprovado em 

avaliações feitas durante os dois anos de treinamento. 

 

Com a proposta de desenvolver o conhecimento, habilidade e educação na prática, a 

Residência Multiprofissional vem trazer, de forma descentralizada e transdisciplinar, 

oportunidade para que profissionais de saúde se desenvolvam individualmente e em 

equipe, produzindo resultados acima dos esperados para o paciente. Um dos principais 

objetivos é de formar profissionais que tenham uma atuação diferenciada no SUS, 

repercutindo em ações mais assertivas que transcendam o espaço físico quanto à 

qualidade prestada aos usuários, consolidando assim os princípios do SUS. 

 

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, e compreenderá por etapas 
eliminatórias e/ou classificatórias, sendo todas de caráter obrigatório onde a 1ª etapa 
consiste na aplicação de prova objetiva. 
Na 2ª etapa haverá análise de currículo Lattes atualizado com comprovação de títulos 
e entrevista com os candidatos. 
 
A somatória de todas as fases gerarão o resultado final do concurso em ordem 
decrescente. 
 
1.2 O Concurso será coordenado pela Comissão de Residência Multiprofissional do 

Hospital Evangélico de Vila Velha.  

1.3 Todas as fases do processo seletivo de que trata este Edital serão realizadas na 

Grande Vitória/ES. 

 

2. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS VAGAS PARA O PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA EM SAÚDE 

 

2.1 MODALIDADE DE FORMAÇÃO: Especialização lato sensu, modalidade 

treinamento em serviço.  

2.2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Residência Multiprofissional em Cardiologia.  

2.3 VAGAS: As vagas para o PRMPS para o ano 2018 estão distribuídas de acordo 

com os Cursos/Requisito, conforme quadro a seguir:  

2.3.1 Residência Multiprofissional em Cardiologia:  
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N° de protocolo 
do programa no 

SisCNRMS 
Curso Requisito 

Duração do 
Programa 

Número 
de 

vagas 

2016-2214 

Enfermagem 
Graduação em 
Enfermagem 

2 anos 03 

Fisioterapia 
Graduação em 
Fisioterapia 

2 anos 03 

Nutrição Graduação em Nutrição 2 anos 03 

   TOTAL DE 
VAGAS 

09 

 

2.4 BOLSA TRABALHO: R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três 

centavos) conforme a Portaria Interministerial nº 3, de 16 de março de 2016.  

2.4.1 A bolsa trabalho está sujeita aos descontos e retenções tributárias e 

previdenciárias nos termos da lei.  

2.5 INSTITUIÇÃO: A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES) – 

Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) será cenário de prática;  

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

3.1 AS INSCRIÇÕES: As solicitações de inscrições deverão ser efetuadas conforme 

procedimentos especificados a seguir: a inscrição consistirá na submissão, 

exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br no 

período entre dia 17 de novembro 2017 a partir de 16h até às 16h do dia 14 de 

dezembro 2017 - último dia de inscrição, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição “online”, enviá-la, e em seguida fazer 

depósito ou transferência bancária, em favor da Associação Evangélica Beneficente 

Espírito-Santense, Banco do Brasil, Agência: 3431-2, C/C: 104.760-4. CNPJ 

28.127.926.0001.61. 

3.1.1 – O comprovante de depósito ou transferência bancária deverá ser enviado à 
AEBES através do e-mail: ceap@hevv.aebes.org.br até às 16:00h, do dia 14 de 
dezembro de 2017 – último dia de inscrição, com assunto – DEPÓSITO MULTI. 

3.1.2 – O candidato deverá ter cursado a graduação do curso requerido, ter habilitação 

e registro profissional concluído até o dia 20/02/2018 para a especialidade requerida. 

3.1.3 A inscrição no presente Processo Seletivo implica no conhecimento e tácita 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais 
retificações, das quais o examinando não poderá alegar desconhecimento.  
 
3.1.4 A homologação da inscrição somente se dará após o pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e envio conforme item 

3.1.1.  

http://www.evangelicovv.com.br/
mailto:ceap@hevv.aebes.org.br
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3.1.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 

na localidade em que se encontra, o examinando deverá antecipar o pagamento do 

boleto ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite 

determinado neste Edital. Não haverá exceção. Depósitos efetuados fora do prazo 

determinado em hipótese alguma será devolvido, fica sob a responsabilidade do 

candidato o cumprimento dos prazos. 

3.1.6 A AEBES não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por 

quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de 

instituições bancárias. Assim, é recomendável que o examinando realize a sua inscrição 

e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência. 

 

3.2 VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).   

3.2.1 O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição, na forma e no 

prazo estabelecido no item 3.1, estará automaticamente excluído do processo seletivo. 

 

3.3 DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  

3.3.1 Poderá obter isenção de taxa o candidato oriundo de família de baixa renda, que 

estiver devidamente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008. A 

isenção deverá ser informada no campo específico de sua ficha de inscrição no 

processo seletivo de Candidatos a Residência Multiprofissional com preenchimento no 

site de todos os dados, incluindo o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 

CadÚnico e o número de Registro Geral constante na Carteira de Identidade e deverá 

ser encaminhada uma declaração expedida pelo setor responsável de seu município ou 

um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, enviar a 

declaração por meio do e-mail: ceap@hevv.aebes.org.br no período de 17/11/2017 a 

26/11/2017. 

3.3.2 O resultado dos pedidos de isenção é obtido mediante consulta da situação do 

NIS indicado pelo candidato na base de dados do Ministério de Desenvolvimento Social 

(MDS) e será divulgado até 30 de novembro de 2017, caberá ao candidato realizar 

consulta no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br, para verificar a sua situação 

com relação à isenção ou não do pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo.  

3.3.3 Ao candidato que tiver o seu pedido indeferido deverá efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição até a data de 14 de dezembro de 2017, obrigatoriamente, sob pena 

de não realizar as provas, conforme item 3.1. 

mailto:ceap@hevv.aebes.org.br
http://www.evangelicovv.com.br/residenciamultiprofissional
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3.3.4 Ao candidato é atribuída a responsabilidade pela consulta do resultado fornecido 

pelo Processo Seletivo de candidatos a Residência Multiprofissional, conforme 

estabelecido neste edital, para verificar sua situação com relação à isenção ou não da 

taxa de inscrição no Processo, bem como a responsabilidade pelo pagamento, se for 

necessário, para efetivar sua inscrição.  

3.3.5 O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no item 3.1 estará 

automaticamente excluído do processo seletivo.  

3.3.6 A AEBES não assumirá responsabilidade pelo preenchimento incorreto do 

requerimento por parte do candidato.  

3.3.7 No site www.evangelico.com.br estará disponível a listagem de inscrições 

deferidas no dia 18/12/2017. 

 

4 DO ATENDIMENTO ESPECIAL 

4.1 Os candidatos portadores de necessidades especiais, que necessitarem de 
qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas, deverão enviar 
e-mail endereçado à Comissão de Residência Multiprofissional do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, até o último dia de inscrição (14/12/2017) no e-mail: 
ceap@hevv.aebes.org.br. 

4.2 As solicitações de que trata o subitem 4.1 deverão especificar claramente os 
recursos especiais necessários e estar acompanhadas de laudo médico que as 
justifique (este deverá ser escaneado e enviado junto com o e-mail). 

4.3 Solicitações incompletas ou incompreensíveis ou feitas após o dia 14/12/2017 não 
serão atendidas. 

4.4 As solicitações de recursos especiais serão atendidas obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 

4.5 A não solicitação de recursos especiais implica a sua não concessão no dia de 
realização das provas. 

4.6 A examinanda que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá enviar até o último 
dia de inscrição, para o endereço ceap@hevv.aebes.org.br a cópia da certidão de 
nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer após essa data, quando então 
deverá levar a certidão de nascimento original, ou em cópia autenticada, no dia da 
prova. O alimentando deverá estar com um acompanhante, que ficará em sala 
reservada e será o responsável pela guarda da criança.  

4.6.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da examinanda. 

4.7 Portadores de doenças infecto-contagiosas que não tiverem comunicado sua 
condição, por sua inexistência na data limite referida neste item, deverão comunicá-la 
tão logo esta venha a ser diagnosticada, devendo os examinandos nesta situação se 

http://www.evangelico.com.br/
mailto:ceap@hevv.aebes.org.br
mailto:ceap@hevv.aebes.org.br
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identificar também ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico, quando da 
realização das provas, tendo direito a atendimento especial. 

 

 

5. DA FORMA DE SELEÇÃO O processo seletivo será constituído por etapas descritas 

conforme item 1 (todas as etapas são obrigatórias). O candidato que não participar de 

todas as etapas estará automaticamente desclassificado. 

5.1 DA 1ª ETAPA DE AVALIAÇÃO - PROVA  

5.1.1 As Provas serão aplicadas na cidade de Vitória – Estado do Espírito Santo na data 
prevista de 07/01/2018 (domingo), das 08:00h às 12:00h (horário oficial de Brasília-DF), 
para todas os cursos, na Faculdade Multivix Vitória. Endereço: Rua José Alves, nº 
301, Goiabeiras, Vitória, E.S. 

5.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido 
de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e do documento de identidade original. 

5.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 

horário fixado para o seu início.  

5.4 São também considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos 

Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte 

(válido), Certificado de Reservista, Carteiras Funcionais do Ministério Público e da 

Magistratura, Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

valem como identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação 

(somente o modelo novo, dentro da validade e com foto).  

5.5 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o documento 

de identidade, será automaticamente excluído do processo seletivo.  

5.6 As provas terão 35 (trinta) questões de conhecimento específico de cada curso, e 

15 (quinze) questões de conhecimentos gerais nas temáticas de saúde perfazendo um 

total de 50 questões, de caráter classificatório e eliminatório, com um valor de 2 (dois) 

pontos para questão específica e 1 ponto para questão de conhecimentos gerais, 

totalizando 85 pontos, com duração de 4 horas de prova 

5.7 As referências bibliográficas para realização das provas estão disponibilizadas neste 

edital. 

5.8 O gabarito preliminar assim como o caderno de questões das provas objetivas será 

divulgado posteriormente à aplicação das provas no endereço eletrônico 

www.evangelicovv.com.br, no dia: 08/01/2018 a partir de 10:00h.  

5.9 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) 

opções (A a E) e uma única resposta correta.  

http://www.evangelicovv.com.br/residenciamultiprofissional
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5.10 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que é o único documento 

válido para a correção eletrônica, assim como transcrever o número de inscrição na 

Folha de Respostas. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá estar em conformidade com as instruções 

específicas contidas nas Instruções ao Candidato. Em hipótese alguma haverá 

substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  

5.10.1 Não serão válidas para a correção as marcações feitas na Folha de Rascunho.  

5.10.2 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de 

marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas. São consideradas marcações 

incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com as Instruções ao 

Candidato, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de 

marcação não preenchido integralmente.  

5.11 Não será permitido, em hipótese alguma, que as marcações na Folha de Respostas 

sejam feitas por outras pessoas, salvo no caso de candidato inscrito conforme o subitem 

4, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo próprio candidato. Nesse caso, o 

candidato será acompanhado por um agente da COREMU/AEBES/HEVV.  

5.12 O telefone celular deverá estar desligado e o mesmo será conferido pelo fiscal de 

prova.  

5.13 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os 

candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material. Não será permitida, também, a entrada de 

candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos (bip, walkman, receptor, 

gravador, MP3, MP4, etc.), boné, chapéu e relógio.  

5.14 Será excluído do processo seletivo o candidato que não observar o disposto no 

subitem anterior.  

5.15 As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material.  

5.16 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento do 

candidato a qualquer fase do processo seletivo implicará na eliminação automática do 

candidato.  

5.17 O candidato não poderá levar o caderno de provas. Será oferecido a cada 

candidato uma folha para que possa copiar o seu gabarito.  

5.18 Será vedado ao candidato retirar-se do recinto de aplicação da prova sem a devida 

autorização e/ou acompanhamento de fiscal.  

5.19 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer uma das normas 
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para a realização das provas definidas neste Edital relativo ao processo seletivo, nos 

comunicados, nas Instruções ao Candidato, distribuídas por ocasião das inscrições, ou 

nas instruções constantes de cada prova, bem como o tratamento incorreto ou descortês 

a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.  

5.20 Não será permitida a anotação de informações relativas às respostas do candidato 

em qualquer outra folha que não seja a oferecida pelo fiscal da sala de prova. A 

inobservância ao constante neste item caracterizará fraude e implicará a eliminação 

automática do candidato do processo seletivo. 

 

6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  

6.1 A nota da prova objetiva será calculada pelo total de questões da Folha de 

Respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo da respectiva prova (variando 

de 0 a 85 pontos). Conforme explicado no item 5.6. 

6.2  Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os candidatos que não 

obtiverem pelo menos 50% (cinquenta por cento) de acerto do total de questões da 

prova objetiva.  

6.3 Serão convocados para realizarem a segunda etapa do Processo Seletivo apenas 

os candidatos que acertarem igual ou mais que 50% das questões da primeira etapa do 

processo seletivo, e forem classificados dentro de 4 (quatro) vezes o número de 

vagas disponíveis em cada especialidade, obedecendo rigorosamente as maiores 

pontuações da primeira etapa obedecendo possíveis empates na última colocação da 

nota de corte. 

 

7 DOS RECURSOS DA PROVA 

7.1 No período de 09 e 10 de janeiro de 2018 no horário de 09:00h às 15:00h, o 

candidato que desejar interpor recurso contra questões objetivas (gabarito preliminar) 

deve fazê-lo mediante entrega do requerimento com a justificativa ao Protocolo 

(CONFORME MODELO DO ANEXO I) no Hospital Evangélico de Vila Velha localizado 

na Rua Vênus, S/N, Bairro Alecrim, CEP: 29118060 – no Centro de Ensino e Pesquisa 

(6° andar).  

7.1.1 O recurso só poderá ser feito pelo próprio candidato, pessoalmente ou por 

representante legal mediante procuração.  

7.2 Recursos não baseados nas referências bibliográficas deste edital serão indeferidos.  
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7.3 Candidatos que apresentarem no formulário “Recurso de Gabarito” argumentações 

e (ou) redações idênticas ou semelhantes a outros candidatos não terão os recursos 

respondidos.  

7.4 Se do exame dos recursos resultar anulação de questões, os pontos 

correspondentes a essas questões serão atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido.  

7.5 Os resultados dos recursos interpostos serão publicados no endereço eletrônico: 

www.evangelicovv.com.br . No dia 15 de janeiro de 2018, a partir das 16hs 

7.6 Só serão aceitas as interposições de recursos provenientes da bibliografia indicada 

neste edital conforme anexo III. 

 

8 - DA 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO  

8.1 No dia 16 de janeiro 2018 será divulgada a convocação para a 2ª etapa fase 1 

e 2. 

8.2 - A segunda etapa será constituída de 02 (duas fases):  

1ª fase: análise de currículo Lattes com comprovação de títulos (classificatório); 
 
2ª fase: entrevista (classificatório). 
 
Serão selecionados para segunda etapa os candidatos classificados na primeira etapa, 

em 4 (quatro) vezes o número de vagas disponíveis em cada especialidade obedecendo 

as maiores pontuações da primeira etapa, obedecendo possíveis empates na última 

colocação da nota de corte, conforme item 6.3 

A somatória de todas as fases irá gerar o resultado final, e será obedecida 
rigorosamente a classificação por ordem decrescente de notas 
 

8.3 – Esta Etapa é classificatória conforme pontuações da Etapa 01 e 02 de avaliação, 

apresentadas neste edital e resultados publicados por meio deste edital  

8.4 O candidato deverá levar no dia da 2ª etapa (01) um currículo Lattes impresso que 

deve ser entregue ao examinador juntado à comprovação dos títulos (xerox simples), 

em envelope lacrado e identificado com nome completo e número de identificação do 

documento. 

8.5 A 2ª etapa de avaliação, Fase 1 será realizada no dia 17 de janeiro de 2018 no 

horário e local divulgado no site: www.evangelicovv.com.br, de 8 às 16hs.  

http://www.evangelicovv.com.br/
http://www.evangelicovv.com.br/
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8.6 A 2ª fase da 2ª Etapa de Avaliação, consiste em entrevista com uma única banca 

examinadora composta de profissionais representantes de cada área da residência 

multiprofissional e profissionais afins. Esta 2ª etapa será realizada nos dias 24/25/26 de 

janeiro de 2018 

8.6  Não cabe recurso para as notas dadas pela banca examinadora na 2ª etapa 

8.7 O Candidato que não participar de todas as etapas do concurso será 

automaticamente eliminado, conforme item 5. 

 

9. DO RESULTADO FINAL  

O resultado final será a soma da etapa 1 – Prova (Total máximo de 85 pontos) + Etapa 

2 - pontuação de títulos (Total máximo de 5 pontos) e entrevista (Total máximo de 10 

pontos) totalizando 100 pontos nas duas etapas. 

9.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados, por ordem 

decrescente das notas finais, por curso de inscrição  

9.2 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br a 

partir do dia 09 de fevereiro de 2018, a partir de 16hs. 

9.3 O candidato deverá retirar no Hospital Evangélico de Vila Velha localizado na Rua 

Vênus, S/N, Bairro Alecrim, CEP: 29118060 – no Centro de Ensino e Pesquisa (6° 

andar), uma declaração para abertura de conta salário no horário de 8 às 12hs. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

10.1 Em caso de empate no resultado final haverá o seguinte critério de desempate 

seguida pela seguinte ordem de importância: 

10.1.1 Escolha do candidato com maior idade cronológica (considerando ano, mês e dia 

de nascimento). 

10.1.2 Maior pontuação em títulos; 

10.1.3 Escolha do candidato com maior tempo de formação na área específica em que 

concorre à vaga neste edital. 

 

11 DA MATRÍCULA  

11.1 Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado e classificado dentro 

do número de vagas oferecido no presente Edital deverá comparecer para 

http://www.evangelicovv.com.br/residenciamultiprofissional
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cadastramento e atendimento de outras exigências, munidos de documentos 

obrigatórios: 

I. original e cópia frente e verso, a qual será retida, do diploma do Curso de Graduação 

ou declaração da Faculdade de conclusão do curso de inscrito;  

II. original e cópia, a qual será retida, da comprovação de conclusão de requisito, quando 

for o caso;  

III. documento de identidade original e cópia não autenticada, a qual será retida;  

IV. carteira dos Conselhos original e cópia não autenticada, a qual será retida, em caso 

de candidato que já a possui;  

V. 2 (duas) fotografias 3x4 recentes;  

VI. Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (retirado no site da Justiça Eleitoral) 

original e cópia não autenticada que será retida;  

VII. Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF original e cópia não 

autenticada que será retido e comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF 

(retirada no site da Receita Federal);  

VIII. Certificado de reservista (quando couber) e cópia não autenticada, a qual será 

retida;  

IX. Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento (se for casado) e cópia 

não autenticada, a qual será retida;  

X. Dados bancários de CONTA SALÁRIO na Caixa Econômica Federal, Banco do 

Brasil, Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A, e Banco Santander 

XI. Comprovante de domicílio e cópia não autenticada, a qual será retida;  

XII. Cartão de vacinação em dia e cópia não autenticada;  

XIII. Número de NIT ou PIS/PASEP, no seguinte local e data:  

A) LOCAL: HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, Rua Vênus, s/n, Alecrim, Vila 

Velha - ES - CEP: 29.118-060. Telefone Geral: (27) 2121-3777 ou (27) 3016-4000/ 

Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesquisa (6° andar) - CEAP: (27) 3016-4030 

B) DATA: 20/02/2018.  

C) HORÁRIO: 08h às 16h  

11.2 O candidato aprovado no processo seletivo que não se apresentar ao local e data 

indicadas para a matrícula e munido de toda a documentação exigida conforme item 



 

12 
 

11.1 será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado 

no respectivo curso, respeitada a ordem de classificação final.  

11.2.1 O candidato convocado na segunda chamada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis 

para se apresentar, caso contrário será também considerado desistente.  

11.3 No caso de desistência de candidatos selecionados e convocados, a COREMU 

procederá a novas convocações via telefônica ou e-mail, de acordo com os dados 

fornecidos pelo candidato no ato da sua inscrição.  

11.4 As novas convocações de que trata o subitem anterior obedecerão rigorosamente 

à ordem de classificação geral dos candidatos.  

11.5 O candidato matriculado deverá assumir suas atividades no dia 01 de março de 

2018, comparecendo no horário das 07h30min, no auditório do Hospital Evangélico de 

Vila Velha, 2° andar no prédio da direção.  

11.5.1 O Candidato matriculado que não comparecer no local, data e horário, ou não 

apresentar, por escrito, justificativa (acometido de doenças infecto-contagiosas e 

internações hospitalares comprovadas) para ausência que estabelece o item 10 será 

considerado desistente e será convocado o próximo da lista de excedentes;  

 

12. DAS CONDIÇÕES DO TREINAMENTO  

12.1 O Residente deverá ter dedicação exclusiva à residência, não podendo 

desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da mesma, de 

acordo com a Lei nº 11.129/2005, artigo 13, parágrafo segundo.  

12.1.1 O treinamento oferecido pela Residência Multiprofissional será em regime de 

horário integral, com carga horária semanal de 60 (sessenta) horas 

12.2 O residente fará jus a 01 (um) dia de folga por semana, a 30 (trinta) dias de férias 

por ano e aos demais direitos estabelecidos pelas normas vigentes (CNRMS Nº 3, DE 

17 FEVEREIRO DE 2011).  

12.3 O residente fica obrigado a participar, com frequência mínima exigida de 75% 

(setenta e cinco por cento), nas atividades teóricas e teórico-práticas e 100% (cem por 

cento), nas atividades práticas, estabelecidas como obrigatórias.  

12.4 O residente fica obrigado a apresentar, ao término da Residência Multiprofissional, 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) individual de acordo com o Regimento 

Interno da COREMU e Resolução CNRMS Nº 5 de 07/11/2014.  

12.5 O residente está submetido às Normas e Regulamentos vigentes da 

COREMU/HEVV/AEBES. 
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 A admissão dos residentes obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 

obtida no processo seletivo.  

13.2 Os profissionais que iniciarem Residência Multiprofissional no HEVV terão de 

apresentar à COREMU, até o dia 20 de fevereiro 2018, obrigatoriamente, comprovante 

de inscrição definitiva nos Conselhos/ES, a qual será retida, sob pena de suspensão 

das atividades da Residência, a partir de 15 de março de 2018.  

13.3 As alterações de endereços dos candidatos deverão ser comunicadas à Secretaria 

da Comissão de Residência do HEVV. A COREMU/HEVV exime-se de quaisquer 

responsabilidades pela desinformação do candidato, nos casos em que tal modificação 

não for avisada.  

13.4 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo 

seletivo contidas nos comunicados, nas Instruções ao Candidato, neste Edital e em 

outros a serem publicados.  

13.5 Não serão dadas, por telefone ou correio eletrônico, informações a respeito de 

datas, locais e horários de provas. O candidato deverá observar rigorosamente as 

Instruções ao Candidato, bem como editais a serem publicados no Diário Oficial da 

União e avisos em jornais locais.  

13.6 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do 

processo seletivo correm por conta dos candidatos, que não terão direito a alojamento, 

alimentação, transporte ou ressarcimento de despesas.  

13.7 Não serão fornecidos “atestados ou declarações” de aprovação parcial.  

13.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Residência Multiprofissional 

do HEVV/AEBES.  

13.9 No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário 

que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a AEBES reserva-se o 

direito de cancelar a inscrição do candidato.  

13.10 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após pagamento da taxa de 

inscrição no prazo estabelecido conforme item 03, não serão aceitas inscrições ou 

pagamentos fora deste período.  

13.11 A inscrição será cancelada se o recolhimento da Taxa de Inscrição for realizado 

após o prazo fixado.  

13.12 Em hipótese alguma será devolvida a importância depositada pelo candidato a 

título de taxa de inscrição.  
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13.13 A AEBES não se responsabilizará por inscrições não recebidas, por falhas de 

comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados.  

13.14 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato, dispondo à AEBES o direito de excluir do concurso àquele que não 

preencher o formulário de forma completa e correta ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos.  

13.15 A inscrição do candidato implica no conhecimento prévio deste Edital e a sujeição 

a todas as normas regulamentadoras do Concurso, bem como a qualquer outro ato 

administrativo que a suplemente, modifique ou interprete, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento.  

13.16 Ao candidato são atribuídos à responsabilidade pela tomada de conhecimento de 

todas as etapas, datas, locais e horários de realização do concurso. 

 13.17 Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no 

endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br 

 

 

14. INFORMAÇÕES 

Os candidatos poderão obter maiores informações no Centro de Ensino e 

Aperfeiçoamento em Pesquisa – CEAP/ Hospital Evangélico de Vila Velha, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 8 às 15 horas ou pelo telefone (027) 3016-4114, ou pelo 

correio eletrônico ceap@hevv.aebes.org.br 

 

15 CRONOGRAMA  

15.1 Este cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas, com 

antecedência, no endereço eletrônico: www.evangelicovv.com.br 

15.2 Todas as informações em relação ao processo seletivo estarão no endereço 

eletrônico  www.evangelicovv.com.br 

 

 

http://www.evangelicovv.com.br/
mailto:ceap@hevv.aebes.org.br
http://www.evangelicovv.com.br/residenciamultiprofissional
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Dilma Freitas e Silva 
Coordenação da Residência Multiprofissional - COREMU 
Hospital Evangélico de Vila Velha  
 

Dr Alexandre Maulaz Barcelos 
Coordenação do Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesquisa – CEAP 
Hospital Evangélico de Vila Velha 
 
 
Vila Velha 17 de novembro de 2017 
 

DATA  ETAPA  

17/11/2017 Divulgação do edital 

17/11/2017 à 14/12/2017 até 16:00h  Inscrição e pagamento da taxa de inscrição 
on-line (envio dos comprovantes de 
depósitos até dia 14/12/2017 até 16:00h)  

17/11/2017 à 25/11/2017 Solicitação de isenção de taxa de inscrição 

30/11/2017 Resultado de solicitação de isenção 

18/12/2017  Divulgação da listagem de inscrições 
deferidas on-line.  

07/01/2018 Prova objetiva 1ª etapa (08:00h às 12:00h)  

08/01/2018 Divulgação do gabarito preliminar e da prova 
objetiva (após 10:00h)  

09/01/2018 e 10/01/2018  Interposição de Recursos na Secretaria do 
CEAP de 09:00h às 15:00h  

15/01/2018  Divulgação das respostas aos recursos  a 
partir de 16hs 

16/01/2018 Divulgação dos convocados para 2ª etapa 
(1ª /2ª fase) e local 

17/01/2018 Realização da 2ª etapa (1ªfase) – Entrega de 
currículo Lattes atualizado com cópia de 
títulos 

24/25 e 26/01/2018 Realização da 2ª etapa (2ª fase) – entrevista 
(08:00h)  

09/02/2018  Divulgação do resultado final  

15/02/2018 Retirada de declaração para abertura de 
conta salário – 8 às 12hs 

20/02/2018 (08:00h às 16:00h)  Matrícula dos candidatos aprovados  

01/03/2018  Início do ano letivo às 07:30h  
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ANEXO I 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL 

E D I T A L Nº. 02/2017 

 

RECURSO DE GABARITO 

 

Nome do candidato: 

Profissão:  

Questão da prova relacionada ao recurso: Detalhar os problemas que foram 

identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Assinatura: 

(Este documento deverá ser entregue preenchido em mãos pelo candidato ou por 

representante mediante procuração no HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, 

Rua Vênus, s/n, Alecrim, Vila Velha - ES - CEP: 29.118-060. Telefone Geral: (27) 2121-

3777 ou (27) 3016-4114/ Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesquisa (6° andar) 

- CEAP: (27) 3016-4030 nos dias e horários citados neste edital. 
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ANEXO II 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 02/2017 

 

FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO E ENTREVISTA 

 

 

1 . Pontos relacionados à titulação e produção científica Pontos Nota 

   

1. a) Mestrado ou Doutorado (considerar apenas um) 1  

1. b) Artigo publicado em Periódico internacional indexado (ao menos um) 0,5  

1. c) Artigo publicado em periódico nacional indexado (ao menos um) até 3 
anos 

0,5  

1. d) Apresentação de trabalho em congressos (ao menos um) 0,5  

   

2. Pontos relacionados à Capacitação e atualização.   

   

2. a) Cursos de atualização e extensão com carga horária igual ou maior 
que 60 horas. 

0,5  

2. b) Programa de Iniciação Científica  0,5  

2. c) Participação em Liga acadêmica ou estágio voluntário com carga 
horário maior que 200 horas (ao menos um) 

0,5  

2. d) Monitorias durante a graduação (ao menos uma) 0,5  

2. e) Certificação em Língua Inglesa (ao menos 4 semestres) 0,5  

   

3. Pontos relacionados à entrevista 10,0  

   

SOMA TOTAL DE PONTOS 15  
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ANEXO III 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

LEI NO 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO, BRASÍLIA – DF. 

PORTARIA Nº 399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – DIREITOS DO USUÁRIO DA SAÚDE 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 196 A 200) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NUTRIÇÃO 

KRAUSE TRADUÇÃO DA 13ª EDIÇÃO – ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA 

SILVIA MARIA FRANCISCATO COZZOLINO CRISTIANE COMINETTI - 1ª EDIÇÃO –  

BASES BIOQUÍMICAS E FISIOLÓGICAS DA NUTRIÇÃO 

PROJETO DIRETRIZES – ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA – VOLUME IX 

CLINICA MÉDICA AUTORES: STEPHEN DORAL STEFANI, ELVINO BARROS E 

COLABORADORES - 3ª EDIÇÃO 

LILIAN CUPPARI. NUTRIÇÃO CLINICA NO ADULTO. GUIAS DE MEDICINA 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA UNIFESP-EPM. ED MANOLE. 2ª EDIÇÃO 

MARIA ELISABETH MACHADO PINTO E SILVA ET AL. TECNICA DIETETICA 

APLICADA A DIETOTERAPIA. ED MANOLE. 

LUCIANO BRUNO DE CARVALHO SILVA. DISTURBIOS DA DEGLUTIÇÃO 

RECEITAS E VISCOSIDADES. ED RUBIO. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.259-1975?OpenDocument
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CONSENSO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ONCOLOGICA. MINISTERIO DA SAUDE E 

INCA. 2ª EDIÇÃO. 2015 

ALEXANDRE HOHL ET AL. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA PRATICA CLINICA. 

ED GUANABARA KOOGAN. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA. 

ANTONIO CLAUDIO GOULART DUARTE. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL ASPECTOS 

LICNICOS E LABORATORIAIS. ED ATHENEU. 

MAGNONI, D. ET AL. NUTRIÇÃO AMBULATORIAL EM CARDIOLOGIA. SÃO 
PAULO: SARVIER. 2007 
 
FARRET, J. NUTRIÇÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES - PREVENÇÃO 
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIAS. SÃO PAULO: EDITORA ATHENEU, 2005. 
 
SOUSA, A. ET AL. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - 
NUTRIÇÃO. SÃO PAULO: EDITORA ATHENEU, 2013. 
 
MAGNONI, D.; CUKIER, C. NUTRIÇÃO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. SÃO 
PAULO: SARVIER, 2002. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE NUTRIÇÃO - CFN 
  

 

ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 

LEI NO 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 

DECRETO Nº 94.406/1987 

NORMA REGULAMENTADORA (NR32)  

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013. 

BARBOSA, D.A. VIANNA, L.A.C. ENFERMAGEM AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 
BARUERI, SP: MANOLE, 2010. 

BONOW, D.L.M. ET AL. BRAUNWALD: TRATADO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES. VOL. 1. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER. 2013. 

BONOW, D.L.M. ET AL. BRAUNWALD: TRATADO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES. VOL. 2. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.498-1986?OpenDocument
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CARVALHO, R. ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E RECUPERAÇÃO 
ANESTÉSICA. BARUERI – SP: MANOLE, 2015. 

CHAVES, L.C. POSSO,, M.B. AVALIAÇÃO FÍSICA EM ENFERMAGEM. BARUERI, 
SP: MANOLE, 2012. 

CHEREGATTI, A.L. GERONIMO, R.A.S. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – 5 
CERTOS PARA SEGURANÇA DE SEU PACIENTE. 2 ED. – SÃO PAULO: RIDEEL, 
2010. 

GIOVANI, A.M.M. ET AL. PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: IOT: HC: FMUSP. 
BARUERI, SP: MANOLE, 2014. 

GONZALEZ, M.M.C. GEOVANINI, G.R. TIMERMAN, S. ELETROCARDIOGRAMA NA 
SALA DE EMERGÊNCIAS: GUIA PRÁTICO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS. 2 ED. BARUERI, SP: MANOLE, 2014. 

IRWIN, R.S. RIPPE, J.M. TERAPIA INTENSIVA. VOL. 1. RIO DE JANEIRO: 
GUANABARA KOOGAN, 2010. 

IRWIN, R.S. RIPPE, J.M. TERAPIA INTENSIVA. VOL. 2. RIO DE JANEIRO: 
GUANABARA KOOGAN, 2010. 

KNOBEL, E. CONDUTAS NO PACIENTE GRAVE. 4 ED. SÃO PAULO: ATHENEU, 
2016. 

LEVITZKY, M.G. FISIOLOGIA PULMONAR. 8. ED. BARUERI, SP: MANOLE, 2016. 

MAGALHÃES, C.C. ET AL. TRATADO DE CARDIOLOGIA SOCESP. 3 ED. BARUERI, 
SP: MANOLE, 2015. 

PADILHA, K.G. ET AL. ENFERMAGEM EM UTI: CUIDANDO DO PACIENTE 
CRÍTICO. BARUERI, SP: MANOLE, 2010. 

PIMENTA, C.A.M. MOTA, D.D.C.F. CRUZ, D.A.L.M. DOR E CUIDADOS PALIATIVOS: 
ENFERMAGEM, MEDICINA E PSICOLOGIA. BARUERI, SP: MANOLE, 2006. 

PORTARIA 2.600 DE 21 DE OUTUBRO DE 2009. APROVA O REGULAMENTO 
TÉCNICO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES. 

PORTO, C.C. PORTO, A.L. EXAME CLINICO. 8 ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA 
KOOGAN, 2017. 

RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA Nº 1.480/97. 

SANTOS, O.F.P. MONTE, J.C.M. ASSUNÇÃO, M.S.C. TERAPIA INTENSIVA: UMA 
ABORDAGEM BASEADA EM CASOS (COLEÇÃO MANUAIS DE ESPECIALIZAÇÃO 
ALBERT EINSTEIN). BARUERI – SP: MANOLE, 2011. 
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URBANETTO, J.S. FIGUEIREDO, A.E. MANUAL PARA A INVESTIGAÇÃO 
SEMIOLÓGICA DE ENFERMAGEM. 2 ED. PORTO ALEGRE: EDIPUCRS, 2014. 

WALDOW, V.R. CUIDAR: EXPRESSÃO HUMANIZADORA DA ENFERMAGEM. 6 ED. 
PETRÓPOLIS – RJ: VOZES, 2012. 

MCEWEN,M.WILLS, E.M. BASES TEÓRICAS DE ENFERMAGEM. 4 ED. PORTO 
ALEGRE: ARTMED, 2016 

 

FISIOTERAPIA 

KNOBEL E. TERAPIA INTENSIVA : CARDIOLOGIA. SÃO PAULO: ATHENEU, 2002. 

KNOBEL E. TERAPIA INTENSIVA: PNEUMOLOGIA E FISIOTERAPIA 
RESPIRATÓRIA. SÃO PAULO: ATHENEU, 2002. 

SARMENTO G. ABC DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. SÃO PAULO: MANOLE, 
2009. 

BORGES D. ATUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA DE PRADO, RAMOS E VALLE: 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, 24ª EDIÇÃO. SÃO PAULO: ARTES MÉDICAS, 
2012. 

CARVALHO J. ÓRTESES: UM RECURSO TERAPÊUTICO COMPLEMENTAR, 2ª 
EDIÇÃO. SÃO PAULO: MANOLE, 2013. 

SARMENTO G, VEJA J, LOPES N. FISIOTERAPIA EM UTI. SÃO PAULO: ATHENEU, 
2010. 

CAVALHEIRO L, GOBBI F. FISIOTERAPIA HOSPITALAR, 2012. SÃO PAULO: 
MANOLE, 2012. 

KNOBEL E. CONDUTAS NO PACIENTE GRAVE, VOL 1, 4ª EDIÇÃO. SÃO PAULO: 
ATHENEU, 2016. 

BARBAS C, ÍSOLA A, FARIAS A. DIRETIZES BRASILEIRAS DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA. ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB) – 
COMITÊ DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT)- COMISSÃO DE TERAPIA INTENSIVA DA 
SBPT. 2013 

BODANESE L, ET AL. DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 7ª EDIÇÃO. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. RIO DE 
JANEIRO, 2013-2015. 
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WEST. J. FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA – PRINCÍPIOS BÁSICOS, 9A EDIÇÃO. 
PORTO ALEGRE: ARTMED, 2013. 

BACAL F, SOUZA-NETO JD, FIORELLI AI, MEJIA J, MARCONDES-BRAGA FG, 
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