
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PRPGP 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS 
COMISSÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E NA ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA 
 
 

Aditivo ao Edital Nº 01/2018 
Processo de Seleção de Residentes para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde  

Coletiva da URCA 
 

A Comissão de Exames de Residência Multiprofissional em Saúde (CEREMUP) da Universidade Regional do 
Cariri (URCA), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Aditivo ao Edital 01/2018 relativo ao 
Processo Seletivo de Residentes para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA 
a fim de alterar os seguintes itens: 5.1.3. DO DOCUMENTO PARA INSCRIÇÃO; 5.1.4 DO HORÁRIO DE 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 12.3. DO HORÁRIO DE 
ENTREGA DOS RECURSOS NA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR (CEV); ANEXO I: CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES. 
 
Onde se lê: 
 
5.1.3 O candidato deverá entregar pessoalmente ou por representante com procuração simples os seguintes 
documentos: a) o comprovante de inscrição emitido no sistema online de inscrições assinado; b) o formulário de 
pontuação curricular emitida pelo sistema online de inscrições; c) o comprovante original de pagamento ou o 
comprovante de solicitação de isenção emitida pelo sistema de inscrições online juntamente com os respectivos 
documentos comprobatórios do fundamento legal da modalidade de isenção solicitada; d) cópia autenticada ou 
validada com original do documento de identidade e CPF frente e verso; e) cópia autenticada ou validada com 
original do comprovante de conclusão de curso ou declaração de conclusão de curso. O currículo comprovado 
deverá ser entregue apenas para os classificados para 2ª etapa e 3ª etapa do processo seletivo (com originais 
ou cópias autenticadas).  
 
Leia-se: 
 
5.1.3 O candidato deverá entregar pessoalmente ou por representante com procuração simples os seguintes 
documentos: a) o comprovante de inscrição emitido no sistema online de inscrições assinado; b) o formulário de 
pontuação curricular emitida pelo sistema online de inscrições; c) o comprovante original de pagamento ou o 
comprovante de solicitação de isenção emitida pelo sistema de inscrições online juntamente com os respectivos 
documentos comprobatórios do fundamento legal da modalidade de isenção solicitada; d) cópia autenticada ou 
validada com original do documento de identidade e CPF frente e verso; e) cópia autenticada ou validada com 
original do comprovante de conclusão de curso ou da declaração de conclusão de curso ou da declaração 
emitida pela Instituição de Ensino Superior (IES) que conste a conclusão do curso até o dia 01/02/2019. O 
currículo comprovado deverá ser entregue apenas para os classificados para 2ª etapa e 3ª etapa do 
processo seletivo (com originais ou cópias autenticadas).  
 
Onde se lê: 
 
5.1.4 A documentação de inscrição deve ser entregue na Comissão Executiva do Vestibular (CEV), no endereço 
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Cep 63.100-970 – Pimenta – Crato/ CE no período de 29/10/2018 a 05/11/2018, das 



8:00 às 18:00h, conforme checklist de inscrição (ANEXO II). Será aceito envio de documentos por Correio via 
SEDEX se garantida a chegada dos comprovantes até o ultimo dia de inscrição: 05/11/2018, às 18:00h. 
 
Leia-se:  
 
5.1.4 A documentação de inscrição deve ser entregue na Comissão Executiva do Vestibular (CEV), no endereço 
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Cep 63.100-970 – Pimenta – Crato/ CE no período de 29/10/2018 a 05/11/2018, das 
8:00 às  12:00 e das 14:00 às 17:00, conforme checklist de inscrição (ANEXO II). Será aceito envio de 
documentos por Correio via SEDEX se garantida a chegada dos comprovantes até o ultimo dia de inscrição: 
05/11/2018, às 17:00h. 
 
Onde se lê: 
 
12.3. O recurso contra a(s) questão(es) deverá apresentar argumentação e indicar bibliografia com citação e 
página que respalde o recurso. Mera citação de bibliografia sem anexar cópia do artigo ou capítulo do livro não 
será considerada. Esse recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por representante com procuração 
simples para a Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri, URCA localizada 
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Cep 63.100-970 - Pimenta - Crato/CE, em envelope fechado, indicando no envelope 
a natureza do recurso: contra a prova objetiva e os dizeres “Processo Seletivo do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Coletiva N° 01/2018– URCA, até as 18:00h do dia 22/11/2018. 
 
Leia-se:  
 
12.3. O recurso contra a(s) questão(es) deverá apresentar argumentação e indicar bibliografia com citação e 
página que respalde o recurso. Mera citação de bibliografia sem anexar cópia do artigo ou capítulo do livro não 
será considerada. Esse recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por representante com procuração 
simples para a Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri, URCA localizada 
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Cep 63.100-970 - Pimenta - Crato/CE, em envelope fechado, indicando no envelope 
a natureza do recurso: contra a prova objetiva e os dizeres “Processo Seletivo do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Coletiva N° 01/2018– URCA, até as 17:00h do dia 22/11/2018. 
 
Onde se lê: 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Lançamento do edital  17/10/2018 

Período de inscrições 22/10/2018 a 05/11/2018 

Período de entrega das documentações de inscrições 22/10/2018 a 05/11/2018 

Período para solicitação de isenção de taxa 22/10/2018 e 23/10/2018 

Período de entrega da documentação de solicitação de isenção 
de taxa 

22/10/2018 a 24/10/2018 

Publicação do resultado dos pedidos de isenção de taxa 26/10/2018 

Publicação do resultado das inscrições deferidas e indeferidas 07/11/2018 

Prazo para recursos dos indeferimentos  08 a 12/11/2018 

Resultado do recurso 13/11/2018 

Publicação do resultado das inscrições pós-recursos  14/11/2018 

Divulgação dos locais para realização das provas  16/11/2018 

Realização da prova objetiva 21/11/2018 

Divulgação do gabarito da prova objetiva 21/11/2018  

Prazo para recurso da prova objetiva 22/11/2018 até as 18:00h 

Divulgação do gabarito da prova objetiva pós-recurso 26/11/2018 

Resultado prova objetiva 26/11/2018 



Entrega de currículos dos classificados para a 2ª etapa 27/11 e 28/11/2018 até 
18:00h 

Resultado da 2ª etapa - carta de intenção Até 30/11/2018 

Resultado da 3ª etapa - Análise Curricular Até 04/12/2018 

Recurso da 3ª etapa  05/12/2018  

Resultado final e homologação Até 07/12/2018 

Convocação dos candidatos aprovados Fevereiro/2019 

Efetivação de matrícula Fevereiro/2019 

 
Leia-se: 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Lançamento do edital  17/10/2018 

Período de inscrições 22/10/2018 a 05/11/2018 

Período de entrega das documentações de inscrições 29/10/2018 a 05/11/2018 

Período para solicitação de isenção de taxa 22/10/2018 e 23/10/2018 

Período de entrega da documentação de solicitação de isenção 
de taxa junto a documentação de inscrição 

22/10/2018 a 24/10/2018 

Publicação do resultado dos pedidos de isenção de taxa 26/10/2018 

Publicação do resultado das inscrições deferidas e indeferidas 07/11/2018 

Prazo para recursos dos indeferimentos  08 a 10/11/2018 

Resultado do recurso 13/11/2018 

Publicação do resultado das inscrições pós-recursos  14/11/2018 

Divulgação dos locais para realização das provas  16/11/2018 

Realização da prova objetiva 21/11/2018 

Divulgação do gabarito da prova objetiva 21/11/2018  

Prazo para recurso da prova objetiva 22/11/2018 até as 17:00h 

Divulgação do gabarito da prova objetiva pós-recurso 26/11/2018 

Resultado prova objetiva 26/11/2018 

Entrega de currículos dos classificados para a 2ª etapa 27/11 e 28/11/2018 até 
17:00h 

Resultado da 2ª etapa - carta de intenção Até 30/11/2018 

Resultado da 3ª etapa - Análise Curricular Até 04/12/2018 

Recurso da 3ª etapa  05/12/2018  

Resultado final e homologação Até 07/12/2018 

Convocação dos candidatos aprovados Fevereiro/2019 

Efetivação de matrícula Fevereiro/2019 

 
 

Onde se lê: 
 

ANEXO V 
 

BAREMA PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
 

Titulação  Pontos 



Doutorado (30pts cada)   

Mestrado (15 pts cada)  

Especialização (5pts cada)  

Produção Científica  

Livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (7 pontos cada)  

Livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (pontos cada)  

Livro publicado fora do Brasil com ISBN sem conselho editorial na área de atuação do 
candidato (5 pontos cada) 

 

Livro publicado no Brasil com ISBN sem conselho editorial na área de atuação do candidato 
(4 pontos cada) 

 

Organização de livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (4 
pontos cada) 

 

Capítulo de livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (3 
pontos cada) 

 

Organização de livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (3 
pontos cada) 

 

Capítulo de livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (2 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito A1 (Qualis Capes) (10 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito A2 (Qualis Capes) (8 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B1 (Qualis Capes) (6 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B2 (Qualis Capes) (5 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B3 (Qualis Capes) (4 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B4 (Qualis Capes) (3 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B5 (Qualis Capes) (2 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito C (Qualis Capes) (1,5 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados sem Conceito (Qualis Capes) (1 ponto cada)  

Para cada resumo expandido publicado em anais de eventos internacionais ou nacionais na 
área de atuação do candidato com ISSN (1,0 ponto cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Para cada resumo expandido publicado em anais de eventos regional ou local na área de 
atuação do candidato com ISSN (0,5 ponto cada, limitado a 2,5 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos internacionais na área de atuação do 
candidato com ISSN (0,5 cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos nacionais na área de atuação do candidato 
com ISSN (0,25 cada, limitado a 2,5 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos regionais e locais na área de atuação do 
candidato com ISSN (0,1, limitado a 1 ponto) 

 

Orientação de estudante em programa de Iniciação Científica (mínimo de 6 meses) (1,0 ponto 
cada seis meses) 

 

Participação como palestrante, conferencista ou debatedor em eventos científicos 
internacional, nacional, regional ou local (2,0 pontos cada) 

 

Apresentação de trabalho em evento científico internacional ou nacional na modalidade pôster 
ou oral (0,5 cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Apresentação de trabalho em evento científico regional  ou local, na modalidade de pôsterou 
oral (0,1 cada, limitado a 1,0 ponto)  

 

Atuação profissional  



Estágio na área de formação em Instituição pública ou filantrópica com carga horária mínima 
de 200 horas por ano (5,0 pontos cada estágio, limitado a 15 pontos) 

 

Experiência profissional na área de formação em serviços de saúde no SUS (5,0 pontos cada 
ano, limitado a 15,0 pontos) 

 

Experiência profissional na área de formação nas profissões da saúde (preceptoria, tutoria, 
docência) (5,0 pontos cada semestre, limitado a 15,0 pontos) 

 

Formação Profissional  

Bolsista ou voluntário em programa de monitoria de ensino de nível superior  (1,0 ponto por 
semestre letivo) 

 

Bolsista ou voluntário no Programa PET Saúde MS/ MEC  (1,0 ponto por semestre letivo)  

Bolsista ou voluntário em Programa de Educação Tutorial – PET MEC (1,0 ponto por 
semestre letivo) 

 

Bolsista ou voluntário em projeto/ programa de extensão universitária (1,0 ponto por semestre 
letivo) 

 

Cursos extracurriculares na área de formação, com carga horária mínima de 20h (1,0 ponto 
por curso, limitado a 5,0 pontos) 

 

Produção Técnica  

Participação em banca de trabalho de conclusão de curso de Especialização ou Graduação 
(0,5 pt cada) (limitado a 5 pts) 

 

Participação em comissão de avaliação em eventos científicos (1 pto cada) ATE 5  

Atuação em Pesquisa  

Premiação em eventos científicos (1,0 ponto cada)  

Participação de comissão organizadora de eventos científicos internacional e nacional na área 
de atuação do candidato (1,0 ponto cada) 

 

Participação de comissão organizadora de eventos científicos regional e local na área de 
atuação do candidato (0,5 ponto cada) 

 

Orientação de trabalho de especialização aprovado (1,0 ponto cada, limitado a 10,0 pontos)  

Orientação de trabalho de graduação aprovado (0,5 ponto cada, limitado a 5 pontos)  

Participação como membro de banca examinadora de trabalho de conclusão de curso de 
especialização (1,0 ponto cada, limitado a 10,0 pontos) 

 

Participação como membro de banca examinadora de trabalho de conclusão de curso de 
graduação (0,5 ponto cada, limitado a 5 pontos) 

 

 
Leia-se: 
 

ANEXO V 
 

BAREMA PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
 

Titulação  Pontos 

Doutorado (30pts cada)   

Mestrado (15 pts cada)  

Especialização (5pts cada)  

Produção Científica  

Livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (7 pontos cada)  

Livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (pontos cada)  

Livro publicado fora do Brasil com ISBN sem conselho editorial na área de atuação do 
candidato (5 pontos cada) 

 

Livro publicado no Brasil com ISBN sem conselho editorial na área de atuação do candidato 
(4 pontos cada) 

 

Organização de livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (4 
pontos cada) 

 

Capítulo de livro publicado fora do Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (3  



pontos cada) 

Organização de livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (3 
pontos cada) 

 

Capítulo de livro publicado no Brasil com ISBN na área de atuação do candidato (2 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito A1 (Qualis Capes) (10 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito A2 (Qualis Capes) (8 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B1 (Qualis Capes) (6 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B2 (Qualis Capes) (5 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B3 (Qualis Capes) (4 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B4 (Qualis Capes) (3 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito B5 (Qualis Capes) (2 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados com Conceito C (Qualis Capes) (1,5 pontos 
cada) 

 

Artigo publicado em periódicos especializados sem Conceito (Qualis Capes) (1 ponto cada)  

Para cada resumo expandido publicado em anais de eventos internacionais ou nacionais na 
área de atuação do candidato com ISSN (1,0 ponto cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Para cada resumo expandido publicado em anais de eventos regional ou local na área de 
atuação do candidato com ISSN (0,5 ponto cada, limitado a 2,5 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos internacionais na área de atuação do 
candidato com ISSN (0,5 cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos nacionais na área de atuação do candidato 
com ISSN (0,25 cada, limitado a 2,5 pontos) 

 

Para cada resumo publicado em anais de eventos regionais e locais na área de atuação do 
candidato com ISSN (0,1, limitado a 1 ponto) 

 

Bolsista ou voluntário em Programa de Iniciação Científica (mínimo de 6 meses) (1,0 ponto 
cada seis meses) 

 

Participação como palestrante, conferencista ou debatedor em eventos científicos 
internacional, nacional, regional ou local (2,0 pontos cada) 

 

Apresentação de trabalho em evento científico internacional ou nacional na modalidade pôster 
ou oral (0,5 cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

Apresentação de trabalho em evento científico regional  ou local, na modalidade de pôster ou 
oral (0,1 cada, limitado a 1,0 ponto)  

 

Atuação profissional  

Estágio na área de formação em Instituição pública ou filantrópica com carga horária mínima 
de 200 horas por ano (5,0 pontos cada estágio, limitado a 15 pontos) 

 

Experiência profissional na área de formação em serviços de saúde no SUS (5,0 pontos cada 
ano, limitado a 15,0 pontos) 

 

Experiência profissional na área de formação nas profissões da saúde (preceptoria, tutoria, 
docência) (5,0 pontos cada semestre, limitado a 15,0 pontos) 

 

Formação Profissional  

Bolsista ou voluntário em programa de monitoria de ensino de nível superior  (1,0 ponto por 
semestre letivo) 

 

Bolsista ou voluntário no Programa PET Saúde MS/ MEC  (1,0 ponto por semestre letivo)  

Bolsista ou voluntário em Programa de Educação Tutorial – PET MEC (1,0 ponto por 
semestre letivo) 

 

Bolsista ou voluntário em projeto/ programa de extensão universitária (1,0 ponto por semestre  



letivo) 

Cursos extracurriculares na área de formação, com carga horária mínima de 20h (1,0 ponto 
por curso, limitado a 5,0 pontos) 

 

Produção Técnica  

Participação de trabalho de conclusão de curso de Especialização ou Graduação (0,5 pt cada) 
(limitado a 5,0 pontos) 

 

Participação em comissão de avaliação em eventos científicos (1 ponto cada) (limitado até  
5,0 pontos) 

 

Atuação em Pesquisa  

Premiação em eventos científicos (1,0 ponto cada)  

Participação de comissão organizadora de eventos científicos internacional e nacional na área 
de atuação do candidato (1,0 ponto cada) 

 

Participação de comissão organizadora de eventos científicos regional e local na área de 
atuação do candidato (0,5 ponto cada) 

 

Orientação de trabalho de especialização aprovado (1,0 ponto cada, limitado a 10,0 pontos)  

Orientação de trabalho de graduação aprovado (0,5 ponto cada, limitado a 5,0 pontos)  

Participação como membro de banca examinadora de trabalho de conclusão de curso de 
especialização (1,0 ponto cada, limitado a 10,0 pontos) 

 

Participação como membro de banca examinadora de trabalho de conclusão de curso de 
graduação (0,5 ponto cada, limitado a 5,0 pontos) 

 

 
 

Crato - CE, 22 de Outubro de 2018. 
 
 
 

________________________ 
Profa. Dra. Álissan Karine Lima Martins 
Coordenação da Comissão de Seleção 

CEREMUP - URCA 


