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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE  
ERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 002/2015 

 
A Coordenação da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de 
Saúde (CEREMAPS), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, no uso de suas 
atribuições, publica ERRATA ao Edital de Concurso Público de nº 002/2015, publicado no DOE em 07 
de novembro 2015, para nele fazer constar que: 
 
Página 5, ONDE SE LÊ:  
 

 

Programa: 

RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA COM ÊNFASE 

EM PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA 

Carga horária: 

60 h semanais 
Bolsa: R$ 2.976,26 

Valor da taxa de 

Inscrição: 

R$ 145,00 

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 Conselho de Classe respectivo.  

COREMU UNIDADES DE ENSINO FORMAÇÃO CODIGO 
AREA 

CONCENTRAÇÃO 

Nº 

VAGAS 

Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

(UFRB) 

Hospital Estadual da Criança/Hospital Geral 

Clériston Andrade/Hospital da Cidade/ 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) 

Nutrição  

060 PEDIATRIA 02 

061 
TERAPIA 

INTENSIVA 
05 
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Programa: 

RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA COM ÊNFASE EM 

PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA 

Carga horária: 

60 h semanais 
Bolsa : R$ 2.976,26 

Valor da taxa de 

Inscrição: 

R$ 145,00 

  

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 Conselho de Classe respectivo. 
  

COREMU UNIDADES DE ENSINO FORMAÇÃO CÓDIGO 
AREA 

CONCENTRAÇÃO 
VAGAS   

Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) 

Hospital Estadual da Criança-LBCMI(Liga 

Baiana Contra Mortalidade Infantil)/Hospital 

Geral Clériston Andrade/Hospital da Cidade/ 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) 

Nutrição 

060 
TERAPIA 

INTENSIVA 

PEDIÁTRICA 
02 

  

061 
TERAPIA 

INTENSIVA 

ADULTO/IDOSO 
05 

  

 
Página 24, ONDE SE LÊ:  
 
3-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS POR GRADUAÇÃO  
[...] 
3.3 Para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Fisioterapia: 
 

PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGOS 

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FISIOTERAPIA 007 e 008 
 

Gestão e Vigilância em saúde. Redes de atenção à saúde. Promoção à saúde e Atenção básica. Semiologia e diagnóstico 
cinesiológico funcional. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Avaliação funcional e atendimento do paciente crítico e 
não crítico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente neurológico. Técnicas e métodos de intervenção 
fisioterapêutica no paciente traumato-ortopédico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente 
cardiopata. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente reumatológico. Técnicas e métodos de 
intervenção fisioterapêutica no paciente oncológico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente com 
afecções. 
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Página 24, LEIA-SE: 
 
3-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS POR GRADUAÇÃO  
[...] 
3.3 Para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Fisioterapia: 
 

PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGOS 

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FISIOTERAPIA 007 e 008 
 

Gestão e Vigilância em saúde. Redes de atenção à saúde. Promoção à saúde e Atenção básica. Semiologia e diagnóstico 
cinesiológico funcional. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Avaliação funcional e atendimento do paciente crítico e 
não crítico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente neurológico. Técnicas e métodos de intervenção 
fisioterapêutica no paciente traumato-ortopédico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente 
cardiopata. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente reumatológico. Técnicas e métodos de 
intervenção fisioterapêutica no paciente oncológico. Técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente com 
afecções respiratórias. Técnicas e  métodos de intervenção fisioterapêutica no paciente de pós cirurgia abdominal, 
torácica ou pélvica e portadores de patologias de interesse da clínica médica. Condutas fisioterapêuticas 
específicas para o paciente pediátrico no ambiente hospitalar. 

 
 
Página 48, ONDE SE LÊ:  
 
4.1 RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA COM ÊNFASE EM PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA – HEC/HECA/UFRB 
 
A Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva constitui-se em Ensino de Pós-Graduação lato 

sensu destinado à nutricionistas, sob a forma de Curso de Especialização. Fruto da parceria entre a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) instituição formadora, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) instituição executora e 
com bolsas financiadas pelo Ministério da Educação (MEC) instituição fomentadora. Este Programa de Residência adota uma 
concepção de formação multidisciplinar continuada, qualificando os profissionais nutricionistas para atender às necessidades 
do SUS e às demandas da sociedade, no contexto da atenção à saúde. Essa proposta visa, além da formação de um 
profissional qualificado para atender às exigências do SUS, a formação de um (a) cidadão (ã) crítico (a) que busque, em seus 
espaços de atuação profissional, social e política, a possibilidade de construir, coletivamente, soluções aos problemas que 
acometem os usuários do sistema de saúde brasileiro. 
Desenvolvido no período de dois anos (24 meses) e em regime de dedicação exclusiva, a Residência em Nutrição Clínica com 
ênfase em Pediatria e em Terapia Intensiva realizará suas atividades práticas nas enfermarias e UTIs do Hospital Estadual da 
Criança (HEC) e no Hospital Geral Clériston Andrade (HCA), ambos localizados no município de Feira de Santana – BA, e no 
Hopsital da Cidade (HC) localizado em Salvador. As atividades teóricas deste Programa serão desenvolvidas nas instalações 
do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e/ou instituições hospitalares parceiras, uma 
ou duas vezes por semana, conforme planejamento acadêmico do curso, sendo de inteira responsabilidade do Residente o 
transporte para os campos das atividades deste Programa de Pós-Graduação. Todos os residentes passaram pelas três 
unidades hospitalares parceiras, situadas nas cidades de Salvador e Feira de Santana-Bahia. 
O Residente deste Programa desenvolverá suas atividades de treinamento em serviço em dois ciclos, nutrição clínica geral e 
especialização. No ciclo de nutrição clínica geral serão desenvolvidas atividades, em todas as unidades hospitalares parceiras, 
em clínica médica, clínica cirúrgica e ambulatório (quando possível). No ciclo de especialização as atividades serão 
desenvolvidas em UTIs das respectivas áreas de concentração pediatria ou adulto/idoso, conforme sua escolha no momento 
da inscrição no Processo Seletivo, conforme quadro 2 deste edital. O rodízio entre os dois ciclos obedecerá a disponibilidade 
de vagas nas unidades hospitalares, não estando vinculado ao primeiro ou segundo ano da residência e apreciação da 
Coordenação Colegiada. No segundo ano, o Residente deverá completar o 1º Ciclo de Treinamento e fixar-se durante os 
últimos meses na Unidade Hospitalar da sua área de interesse Pediatria ou Terapia Intensiva, conforme disponibilidade dos 
Serviços e apreciação da Coordenação Colegiada. Serão duas vagas para a terminalidade Pediatria no HEC, cinco vagas para a 
terminalidade Terapia Intensiva, sendo duas vagas para o HGCA e três vagas para o HC. Também no segundo ano o Residente 
poderá realizar Treinamento em Serviço (estágio opcional) em Unidades de Referência da Nutrição Clínica a nível local, 
nacional ou internacional. 
A carga horária semanal da Residência é de 60 (sessenta) horas, sendo 48h destinadas às atividades de treinamento em 
serviço (práticas e teórico-práticas) e 12h às atividades teóricas, devendo o (a) Residente ter disponibilidade para participar 
de atividades todos os dias da semana, inclusive aos sábados e feriados. 
O Residente poderá ser desligado do Programa em qualquer época do ano de acordo com o Regimento do Curso, que 
considera os seguintes aspectos: não cumprimento das normas do Programa e das instituições hospitalares; percentual de 
faltas além do permitido nas disciplinas teóricas (25% da carga horária da disciplina); reprovação por desempenho 
insuficiente nas disciplinas obrigatórias do curso, considerando o período em que as mesmas são oferecidas de acordo com o 
cronograma previsto; abandono temporário das aulas e do campo de treinamento; não atendimento aos requisitos exigidos 
pelos professores, tutores e preceptores nos aspectos quantitativos e qualitativos (desempenho, compromisso, 
responsabilidade, atitude ética e outros), após apreciação da COREMU que julgará a situação. 
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Para o recebimento do diploma de Especialista em Nutrição Clinica sob a forma de Residência, será obrigatória a 
comprovação, pelo Residente, da submissão do artigo científico apresentado como TCC para uma Revista Científica indexada. 
 
Página 48, LEIA-SE: 
 
4. COREMU UFRB 

 
4.1 RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA COM ÊNFASE EM PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA – HC/HEC/HGCA/UFRB 
A Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva constitui-se em Ensino de Pós-Graduação lato 

sensu destinado à nutricionistas, sob a forma de Curso de Especialização. Fruto da parceria entre a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) instituição formadora, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) instituição executora e 
com bolsas financiadas pelo Ministério da Educação (MEC) instituição fomentadora. Este Programa de Residência adota uma 
concepção de formação multidisciplinar continuada, qualificando os profissionais nutricionistas para atender às necessidades 
do SUS e às demandas da sociedade, no contexto da atenção à saúde. Essa proposta visa, além da formação de um 
profissional qualificado para atender às exigências do SUS, a formação de um (a) cidadão (ã) crítico (a) que busque, em seus 
espaços de atuação profissional, social e política, a possibilidade de construir, coletivamente, soluções aos problemas que 
acometem os usuários do sistema de saúde brasileiro. 
Desenvolvido no período de dois anos (24 meses) e em regime de dedicação exclusiva, a Residência em Nutrição Clínica com 
ênfase em Pediatria e em Terapia Intensiva realizará suas atividades práticas nas enfermarias e UTIs do Hospital Estadual da 
Criança (HEC) e no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), ambos localizados no município de Feira de Santana – BA, e no 
Hospital da Cidade (HC) localizado em Salvador. As atividades teóricas deste Programa serão desenvolvidas nas instalações 
do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e/ou instituições hospitalares parceiras, uma 
ou duas vezes por semana, conforme planejamento acadêmico do curso, sendo de inteira responsabilidade do Residente o 
transporte para os campos das atividades deste Programa de Pós-Graduação. Todos os residentes desenvolverão atividades 
práticas nas três unidades hospitalares parceiras, situadas nas cidades de Salvador e Feira de Santana-Bahia. 
O Residente deste Programa desenvolverá suas atividades de treinamento em serviço em dois ciclos, nutrição clínica geral e 
especializada, conforme sua escolha no momento da inscrição no Processo Seletivo, de acordo com o quadro 2 deste edital. 
No ciclo de nutrição clínica geral serão desenvolvidas atividades, em todas as unidades hospitalares parceiras, em clínica 
médica, clínica cirúrgica e ambulatório (quando possível). No ciclo de especialidades, as atividades serão desenvolvidas em 
UTIs das respectivas áreas de concentração, pediatria ou adulto/idoso. O rodízio entre os dois ciclos obedecerá a 
disponibilidade de vagas nas unidades hospitalares, não estando vinculado ao primeiro ou segundo ano da residência e 
apreciação da Coordenação do Colegiado. No segundo ano, o Residente deverá completar o 1º Ciclo de Treinamento e fixar-
se durante os últimos meses na Unidade Hospitalar da sua área de interesse Terapia Intensiva Pediátrica ou Terapia Intensiva 
Adulto/Idoso, conforme disponibilidade dos Serviços e apreciação da Coordenação do Colegiado. Serão duas vagas para a 
terminalidade Terapia Intensiva em Pediatria no HEC e cinco vagas para a terminalidade Terapia Intensiva Adulto/Idoso, 
sendo duas vagas para o HGCA e três vagas para o HC. Também no segundo ano o Residente poderá realizar Treinamento em 
Serviço (estágio complementar) em Unidades de Referência da Nutrição Clínica a nível local, nacional ou internacional, 
conforme o Regimento Interno do Programa. 
A carga horária semanal da Residência é de 60 (sessenta) horas, sendo 48h destinadas às atividades de treinamento em 
serviço (práticas e teórico-práticas) e 12h às atividades teóricas, devendo o (a) Residente ter disponibilidade para participar 
de atividades todos os dias da semana, inclusive aos sábados e feriados. 
O Residente poderá ser desligado do Programa em qualquer época do ano de acordo com o Regimento do Curso, que 
considera os seguintes aspectos: não cumprimento das normas do Programa e das instituições hospitalares; não atingir 85% 
de carga horária teórica e teório-prática, não cumprimento do total de carga horária prática; reprovação por desempenho 
insuficiente nas disciplinas obrigatórias do curso, considerando o período em que as mesmas são oferecidas de acordo com o 
cronograma previsto; abandono temporário das aulas e do campo de treinamento; não atendimento aos requisitos exigidos 
pelos professores, tutores e preceptores nos aspectos quantitativos e qualitativos (desempenho, compromisso, 
responsabilidade, atitude ética e outros), após apreciação da COREMU que julgará a situação. 
Para o recebimento do Certificado de Especialista em Nutrição Clínica sob a forma de Residência, será obrigatória a 
comprovação, pelo Residente, da submissão do artigo científico apresentado como Trabalho de Conclusão de Residência -
TCR para uma Revista Científica indexada. 
 
 
Salvador, 11 de novembro de 2015. 
 

 

Rosângela Martins Gueudeville 

Coordenadora CEREMAPS 


