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A Fundação Estatal Saúde da Família FESFSUS, no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital do 1º 
Processo Seletivo de nº 002/2017, publicado no DOE em 06 de dezembro de 2017, para nele fazer constar: 
 
 
Página 1:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
APRESENTAÇÃO 
 
A Fundação Estatal de Saúde da Família (FESF), instituição com experiência acumulada em gestão, 
cuidado e condução de processos de formação e educação permanente em saúde, e  em parceria com 
a FIOCRUZ/ Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), excelência em produção de ciência, 
desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos na área de saúde, TORNAM público a 
abertura da realização do processo seletivo com vistas ao preenchimento de 24 (vinte e quatro) vagas, 
para Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da FESF-SUS/Fiocruz, 
Programas de Pós-Graduação Lato Sensu, período letivo 2018-2020. 
 
LEIA-SE:  
 
APRESENTAÇÃO 
 
A Fundação Estatal de Saúde da Família (FESF), instituição com experiência acumulada em gestão, 
cuidado e condução de processos de formação e educação permanente em saúde, e  em parceria com 
a FIOCRUZ/ Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), excelência em produção de ciência, 
desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos na área de saúde, TORNAM público a 
abertura da realização do processo seletivo com vistas ao preenchimento de 47 (quarenta e sete) 
vagas, para Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da FESF-
SUS/Fiocruz, Programas de Pós-Graduação Lato Sensu, período letivo 2018-2020. 
 
 
Páginas 1 / 2:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
1. PROCESSO SELETIVO  
 
1.1. FESF-SUS/Fiocruz, no uso de suas atribuições legais e com vistas ao provimento de bolsas para a 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família da FESF-SUS/Fiocruz, torna pública a abertura 
das inscrições para provimento de bolsas para preenchimento de 24 vagas, consoante às normas 
contidas neste Edital. 
 
LEIA-SE:  
 
1. PROCESSO SELETIVO  
 
1.1. FESF-SUS/Fiocruz, no uso de suas atribuições legais e com vistas ao provimento de bolsas para a 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família da FESF-SUS/Fiocruz, torna pública a abertura 
das inscrições para provimento de bolsas para preenchimento de 47 vagas, consoante às normas 
contidas neste Edital. 
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Página 3:  
 
ONDE SE LÊ:  
 

Programa: 
Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família – FESF-SUS 
 

Carga horária: 
60 h semanais 

Bolsa: R$ 
3.330,43 

Valor da taxa de 
Inscrição: 
R$ 155,00 

Pré-requisitos exigidos: Pré-requisitos exigidos: Graduação plena na formação pretendida, com diploma, 
devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro no respectivo Conselho de Classe. Exclusivamente para a formação de SANITARISTA, o 
pré-requisito é profissional graduado na área da saúde com certificado de especialização em saúde pública 
ou coletiva ou com diploma de graduação em Saúde Pública ou Saúde Coletiva, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de acordo com a Portaria nº 2488, de 21 de 
outubro de 2011 do Ministério da Saúde. 

COREMU UNIDADES DE ENSINO FORMAÇÃO VAGAS CÓDIGO 

Fundação 
Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) - BA 

Unidades da Rede de Saúde de municípios da 
Bahia, preferencialmente da Região 

Metropolitana de Salvador/Ba. * 
 

Enfermagem 6 001 
Odontologia 6 002 
Fisioterapia 3 003 
Educação Física 3 004 
Nutricionista 3 005 

Sanitarista 3 006 
 
 
LEIA-SE:  
 

Programa: 
Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família – FESF-SUS 
 

Carga horária: 
60 h semanais 

Bolsa: R$ 
3.330,43 

Valor da taxa de 
Inscrição: 
R$ 155,00 

Pré-requisitos exigidos: Pré-requisitos exigidos: Graduação plena na formação pretendida, com diploma, 
devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro no respectivo Conselho de Classe. Exclusivamente para a formação de SANITARISTA, o 
pré-requisito é profissional graduado na área da saúde com certificado de especialização em saúde pública 
ou coletiva ou com diploma de graduação em Saúde Pública ou Saúde Coletiva, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de acordo com a Portaria nº 2488, de 21 de 
outubro de 2011 do Ministério da Saúde. 

COREMU UNIDADES DE ENSINO FORMAÇÃO VAGAS CÓDIGO 

Fundação 
Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) - BA 

Unidades da Rede de Saúde de municípios da 
Bahia, preferencialmente da Região 

Metropolitana de Salvador/Ba. * 
 

Enfermagem 16 001 
Odontologia 12 002 
Fisioterapia 5 003 
Educação Física 4 004 
Nutricionista 4 005 

Sanitarista 3 006 

Psicologia 3 007 
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Página 4:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
[...]  
4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, do dia 06/12/2017 até às 23h59min do dia 
07/01/2018  (horário local). 
[...]  
d) efetuar o pagamento do valor referente à inscrição até o dia 08/01/2018 em qualquer banco vinculado ao 
Sistema de Compensação Nacional; 
 
LEIA-SE:  
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
[...]  
4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, do dia 06/12/2017 até às 23h59min do dia 
21/01/2018  (horário local). 
[...]  
d) efetuar o pagamento do valor referente à inscrição até o dia 22/01/2018 em qualquer banco vinculado ao 
Sistema de Compensação Nacional; 
 
Página 7:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
6.4. A Prova Escrita realizar-se-á em 21/01/2018, no turno matutino, exclusivamente no município de 
Salvador-BA, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou horário será especificada 
oportunamente no site da Fundação CEFETBAHIA 
www.fundacaocefetbahia.org.br/fesfsus/2018/residencia/fesfsus.asp . 
 
LEIA-SE:  
 
6.4. A Prova Escrita realizar-se-á em 28/01/2018, no turno matutino, exclusivamente no município de 
Salvador-BA, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou horário será especificada 
oportunamente no site da Fundação CEFETBAHIA 
www.fundacaocefetbahia.org.br/fesfsus/2018/residencia/fesfsus.asp . 
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Página 10:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
7.2.1. Depois de apurada a nota da prova objetiva, os candidatos serão relacionados por Programa/código, 
em ordem decrescente de nota total nas questões objetivas (∑Nop) e serão HABILITADOS aqueles cuja 
classificação for inferior ou igual a 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas, conforme item 3, 
considerando-se, também, o percentual mínimo de acerto nas questões objetivas (∑Nop) igual a 50% 
(cinquenta por cento). 
7.2.2. Serão INABILITADOS aqueles candidatos cuja classificação for superior a 05 (cinco) vezes o 
número de vagas ofertadas, conforme item 3, e aqueles que não obtiverem o percentual mínimo de acerto 
nas questões objetivas (∑Nop) igual a 50% (cinquenta por cento); 
 
LEIA-SE:  
 
7.2.1. Depois de apurada a nota da prova objetiva, os candidatos serão relacionados por Programa/código, 
em ordem decrescente de nota total nas questões objetivas (∑Nop) e serão HABILITADOS aqueles cuja 
classificação for inferior ou igual a 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas, conforme item 3, 
considerando-se, também, o percentual mínimo de acerto nas questões objetivas (∑Nop) igual a 50% 
(cinquenta por cento). 
7.2.2. Serão INABILITADOS aqueles candidatos cuja classificação for superior a 03 (três) vezes o número 
de vagas ofertadas, conforme item 3, e aqueles que não obtiverem o percentual mínimo de acerto nas 
questões objetivas (∑Nop) igual a 50% (cinquenta por cento); 
 
Página 18: 
 
Incluir no item 1.7: 
 
1.7 Para egressos das Graduações em Psicologia 

Nº GRADUAÇÃO CÓDIGOS 
07 PSICOLOGIA 007 

 
Sistemas e teorias em psicologia: sua relação com as intervenções clínicas do psicólogo. A psicologia 
como ciência e profissão na atenção primária: regulamentação, emissão de documentos, serviços de 
psicologia. Intervenção clínica do psicólogo na atenção primária, secundária e terciária. Matriciamento, 
NASF e atuação do psicólogo. O psicólogo e as práticas integrativas no cuidado à saúde de indivíduos 
e famílias. Psicologia social comunitária e promoção da saúde. Saúde e doença: perspectivas e 
determinantes psicossociais. Psicologia e saúde física, emocional, mental e espiritual do indivíduo e da 
família. Desenvolvimento humano e saúde ao longo do ciclo vital. Desenvolvimento da família nas 
diversas etapas de seu ciclo vital. A saúde do indivíduo e da família perante os estressores: fatores de 
risco e proteção. Transtornos alimentares. Transtornos mentais: características. Lidando com a família 
do portador de transtorno mental. Saúde mental e transtornos mentais na saúde do indivíduo e da 
família: reflexões e contribuições a partir da produção científica em psicologia. Estratégias e técnicas 
clínicas de abordagem do paciente e da família. Intervenções psicológicas na atenção primária e o 
cuidado com os portadores de transtornos mentais e suas famílias. O psicólogo na equipe: atuação 
multi, inter e transdisciplinar. Psicologia, Ética e Bioética.  
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ONDE SE LÊ:  
 
2.1 Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família 
 

PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGOS 

ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
REGIONALIZADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

ENFERMAGEM 

001 a 006 

ODONTOLOGIA 
FISIOTERAPIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
NUTRIÇÃO 

SAÚDE 
COLETIVA/SANITARISTA 

 
LEIA-SE:  
 
2.1 Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
 

PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGOS 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

ENFERMAGEM 

001 a 007 

ODONTOLOGIA 
FISIOTERAPIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
NUTRIÇÃO 

SAÚDE 
COLETIVA/SANITARISTA 

PSICOLOGIA 

 
 
Página 22: 
 
Incluir no ANEXO II: 
 
Psicólogo:  
● Atuar na atenção integral à saúde dos sujeitos, famílias e coletividades, de forma interdisciplinar e 
Intersetorial, pautado em princípios éticos e humanistas, propondo ações de articulação da rede que 
visem alcançar a integralidade e a universalidade no âmbito do SUS;  
● Atuar no contexto da Atenção Básica, Saúde da Família e NASF; 
● Realizar avaliação e diagnóstico psicológico, ações preventivas, educativas, de promoção da saúde e 
atendimento no processo de desenvolvimento dos ciclos de vida e populações específicas; 
● Articular a prática cotidiana do trabalho com a produção científica, os conhecimentos teórico e 
técnicos em psicologia para a produção de conhecimento, desenvolvendo estratégias resolutivas na 
abordagem dos problemas de saúde dos usuários; 
●Demonstrar habilidades profissionais e pessoais que possam fazer sentido nas ações da clínica 
psicossocial, coerentes com a complexidade dos contextos encontrados, por meio dos recursos 
técnicos e teóricos, que embasam a prática em psicologia; 
● Identificar situações de risco de suicídio e de violência, realizando ações de prevenção as suas 
graves consequências, como sequela de lesões e óbito; 
● Desenvolver estratégias para redução de danos, prevenção e reabilitação de agravos decorrentes do 
uso abusivo de álcool e outras drogas. 
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Página 23 
 
ONDE SE LÊ:  
 

Eventos 
Período 

Início Término 

Publicação do Edital 06/12/2017 

Inscrições 06/12/2017 07/01/2018 

Solicitação de Isenção de Inscrição 06/12/2017 

Resultado de Isenção de Inscrição 11/12/2017 

Homologação dos Candidatos com isenção de inscrição 20/12/2017 

Pagamento do boleto Até 08/01/2018 

Aplicação da Prova Escrita 21/01/2018 

Divulgação do gabarito da PROVA ESCRITA 22/01/2018 

Interposição de Recursos contra o gabarito da PROVA ESCRITA 23/01/2018 

Resultado da Análise dos recursos contra gabarito da PROVA 
ESCRITA 

01/02/2018 

Resultado da PROVA ESCRITA 01/02/2018 

Correção da Questão Dissertativa 04/02/2018 07/02/2018 

Resultado da Questão Dissertativa 07/02/2018 

Recursos Contra o Resultado da Questão Dissertativa 08/02/2018 

Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado da 
Questão Dissertativa 

19/02/2018 

Resultado Final 20/02/2018 

Interposição dos recursos do Resultado Final 21/02/2018 

Resultado da análise dos Recursos Resultado Final 26/02/2018 

Homologação e Convocação 27/02/2018 
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LEIA-SE:  
 

Eventos 
Período 

Início Término 

Publicação do Edital 06/12/2017 

Inscrições 06/12/2017 21/01/2018 

Solicitação de Isenção de Inscrição 06/12/2017 

Resultado de Isenção de Inscrição 11/12/2017 

Homologação dos Candidatos com isenção de inscrição 20/12/2017 

Pagamento do boleto Até 22/01/2018 

Aplicação da Prova Escrita 28/01/2018 

Divulgação do gabarito da PROVA ESCRITA 29/01/2018 

Interposição de Recursos contra o gabarito da PROVA ESCRITA 29/01/2018 

Resultado da Análise dos recursos contra gabarito da PROVA 
ESCRITA 

02/02/2018 

Resultado da PROVA ESCRITA 02/02/2018 

Correção da Questão Dissertativa 05/02/2018 15/02/2018 

Resultado da Questão Dissertativa 16/02/2018 

Recursos Contra o Resultado da Questão Dissertativa 17/02/2018 

Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado da 
Questão Dissertativa 

21/02/2018 

Resultado Final 22/02/2018 

Interposição dos recursos do Resultado Final 23/02/2018 

Resultado da análise dos Recursos Resultado Final 26/02/2018 

Homologação e Convocação 26/02/2018 

 
Salvador, 03 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Carlos Alberto Trindade  
Diretor Geral da FESF-SUS 

 
 


