PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE (UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL)
ERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 001/2017
A Coordenação da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde
(CEREMAPS), no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de Processo Seletivo de nº 001/2017, publicado no
DOE em 16 de novembro de 2017, para nele fazer constar que:

Página 01, ONDE SE LÊ:
[...]
Os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde do Estado da Bahia oferecerão, em 2018, um total de
duzentas e vinte (220) vagas, distribuídas em vinte (20) programas, contemplando doze (12) profissões de saúde, entre
elas: Educação Física, Enfermagem, Odontologia, Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Farmácia,
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Terapia Ocupacional e Bacharelado em Saúde Coletiva. Os eixos temáticos
contemplarão atividades práticas e teórico-práticas que serão desenvolvidas de acordo com o Projeto Pedagógico de cada
Programa.
[...]
LEIA-SE:
[...]
Os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde do Estado da Bahia oferecerão, em 2018, um total de
duzentas e vinte (220) vagas, distribuídas em vinte (20) programas, contemplando onze (11) profissões de saúde, entre
elas: Enfermagem, Odontologia, Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina
Veterinária, Terapia Ocupacional e Bacharelado em Saúde Coletiva. Os eixos temáticos contemplarão atividades práticas e
teórico-práticas que serão desenvolvidas de acordo com o Projeto Pedagógico de cada Programa.
[...]
Página 04, ONDE SE LÊ:
Programa:
Carga horária:
Bolsa:
Valor da taxa de Inscrição:
Residência Multiprofissional em Saúde
60h semanais
R$ 3.330,43
R$ 126,00
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 respectivo Conselho de Classe.
COREMU
UNIDADES DE ENSINO
GRADUAÇÃO
CODIGO
AREA CONCENTRAÇÃO
VAGAS
030
SAÚDE DA FAMÍLIA
07
Enfermagem
031
ONCOLOGIA
03
032
TERAPIA INTENSIVA
04
033
ONCOLOGIA
02
Farmácia
034
SAÚDE DA FAMÍLIA
02
Unidades da Rede de
036
NUTRIÇÃO CLÍNICA
02
Fonoaudiologia
Saúde do Estado da
037
TERAPIA INTENSIVA
03
Universidade do Bahia/Secretaria Municipal
038
NUTRIÇÃO CLÍNICA
05
Nutrição
Estado da Bahia de Saúde de
180
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
(UNEB)
Salvador/Hospital Santa
Odontologia
039
SAÚDE DA FAMÍLIA
02
Isabel/Hospital Ana
040
ONCOLOGIA
02
Néry/Hospital Aristides
Psicologia
041
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
Maltez UNEB
042
NUTRIÇÃO CLÍNICA
01
Serviço Social
043
ONCOLOGIA
01
044
ONCOLOGIA
01
Fisioterapia
045
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
046
TERAPIA INTENSIVA
02
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LEIA-SE:
Programa:
Carga horária:
Bolsa:
Valor da taxa de Inscrição:
Residência Multiprofissional em Saúde
60h semanais
R$ 3.330,43
R$ 126,00
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 respectivo Conselho de Classe.
COREMU
UNIDADES DE ENSINO
GRADUAÇÃO
CODIGO
AREA CONCENTRAÇÃO
VAGAS
030
SAÚDE DA FAMÍLIA
07
Enfermagem
031
ONCOLOGIA
03
032
TERAPIA INTENSIVA
04
033
ONCOLOGIA
02
Farmácia
034
SAÚDE DA FAMÍLIA
02
Unidades da Rede de Saúde do
036
NUTRIÇÃO CLÍNICA
02
Fonoaudiologia
Estado da Bahia/Secretaria
037
TERAPIA INTENSIVA
03
Universidade do Municipal de Saúde de
038
NUTRIÇÃO CLÍNICA
05
Nutrição
Estado da Bahia Salvador/Hospital Santa
180
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
(UNEB)
Isabel/Hospital Ana Néry/Hospital
Odontologia
039
SAÚDE DA FAMÍLIA
02
Aristides Maltez/ Hospital Geral
040
ONCOLOGIA
02
do Estado/ Hospital Geral Roberto
Psicologia
041
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
Santos
042
NUTRIÇÃO CLÍNICA
01
Serviço Social
043
ONCOLOGIA
01
044
ONCOLOGIA
01
Fisioterapia
045
SAÚDE DA FAMÍLIA
01
046
TERAPIA INTENSIVA
02

Página 22, ONDE SE LÊ:
11.3.5. Se a matrícula acadêmica ocorrer na Universidade Estadual da Bahia, o candidato deve apresentar o original e
uma cópia autenticada dos seguintes documentos:
[...]
n)

Certidão de Casamento para os candidatos de estado civil casado;

[...]
LEIA-SE:
11.3.5. Se a matrícula acadêmica ocorrer na Universidade do Estado da Bahia, o candidato deve apresentar o original e
uma cópia autenticada dos seguintes documentos:
[...]
n)

Certidão de Casamento para os candidatos de estado civil casado ou certidão de nascimento caso seja solteiro;

[...]

Página 29, ONDE SE LÊ:

3.11 Para as Graduações em Terapia Ocupacional
Nº
11

GRADUAÇÃO
TERAPIA OCUPACIONAL

CÓDIGOS
221

Resolução nº425, de 08 de julho de 2013 (Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional). Processos de
avaliação em terapia ocupacional. Desenvolvimento Infantil - Normal e Patológico; Terapia Ocupacional no contexto
hospitalar; Adoecimento crônico na infância e adolescência; Percepção e Funções cognitivas; Relação profissional de
saúde – usuários; Humanização; Brincar como recurso terapêutico; Paralisia Cerebral; Terapia ocupacional em
reabilitação física. Tecnologia assistiva. Terapia Ocupacional em reabilitação psicossocial e comunidade. Protocolos e
procedimentos de terapia ocupacional. Avaliação de pacientes. Testes e tratamentos ortópticos. Programas de
prevenção de agravos e doenças. Programas de promoção da saúde e qualidade de vida. Modelos de terapia
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ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico
e cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes.

3.12 Para as Graduações em Educação Física
Nº
GRADUAÇÃO
CÓDIGOS
12 EDUCAÇÃO FÍSICA
230
Abordagens teórico-metodológicas da educação física. Conceitos, concepções e práticas de saúde em educação física.
Educação física, corporeidade e saúde coletiva. Educação Física, práticas corporais e saúde mental. Educação física,
esporte e inclusão social. Corpo, cultura e ludicidade. Epidemiologia das práticas corporais/atividades físicas e saúde.
Medidas e avaliação em educação física e saúde. Bases fisiológicas e biomecânicas do movimento humano e saúde.
Políticas públicas de promoção da saúde e as práticas corporais.

4) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS
4.1 Para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Enfermagem:
PROGRAMA
RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

GRADUAÇÃO
ENFERMAGEM

CÓDIGOS
001, 002 e 003

Processo de Cuidar de Enfermagem ao adulto, idoso e criança hospitalizada (distúrbios clínicos e cirúrgicos);
Reconhecer os tipos de isolamento do paciente, os equipamentos de proteção individual (EPI) e como usá-los;
Segurança do paciente; Processo de cuidado de enfermagem as principais doenças que afetam os adultos e idosos
(traumas, afecções respiratórias, afecções cardíacas, distúrbios psiquiátricos, neurológicos, renais, metabólicos e
gastrointestinais); Conhecer as indicações, contraindicações e os cuidados ao adulto, idoso e criança em uso de
cateteres, sondas e ostomias: tubo orotraqueal, traqueostomia, gastrostomia, sonda enteral, sonda vesical, cateter
venoso central, portocath, eletroconvulsoterapia; Avaliação clínica do paciente internado no pré e pós-operatório.
Identificar os cuidados ao adulto, idoso e criança em pré, trans e pós-operatório, analisando os fatores que podem por
em risco a vida do paciente; Conhecer os cuidados e riscos ao adulto, idoso e criança em uso de medicamentos:
reação adversa a medicamentos e interações medicamentosas. Erro de medicação: tipos, causas e prevenção;
Conhecer o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão. Intervenções na intoxicação Exógena
aguda; Manejo clínico de acidentes por animais peçonhentos.

LEIA-SE:

3.11 Para as Graduações em Terapia Ocupacional
Nº
11

GRADUAÇÃO
TERAPIA OCUPACIONAL

CÓDIGOS
221

Resolução nº425, de 08 de julho de 2013 (Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional). Processos de
avaliação em terapia ocupacional. Desenvolvimento Infantil - Normal e Patológico; Terapia Ocupacional no contexto
hospitalar; Adoecimento crônico na infância e adolescência; Percepção e Funções cognitivas; Relação profissional de
saúde – usuários; Humanização; Brincar como recurso terapêutico; Paralisia Cerebral; Terapia ocupacional em
reabilitação física. Tecnologia assistiva. Terapia Ocupacional em reabilitação psicossocial e comunidade. Protocolos e
procedimentos de terapia ocupacional. Avaliação de pacientes. Testes e tratamentos ortópticos. Programas de
prevenção de agravos e doenças. Programas de promoção da saúde e qualidade de vida. Modelos de terapia
ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico
e cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes.

4)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS

4.1 Para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Enfermagem:
PROGRAMA
RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

GRADUAÇÃO
ENFERMAGEM

CÓDIGOS
001, 002 e 003

Processo de Cuidar de Enfermagem ao adulto, idoso e criança hospitalizada (distúrbios clínicos e cirúrgicos); Reconhecer os tipos
de isolamento do paciente, os equipamentos de proteção individual (EPI) e como usá-los; Segurança do paciente; Processo de
cuidado de enfermagem as principais doenças que afetam os adultos e idosos (traumas, afecções respiratórias, afecções
cardíacas, distúrbios psiquiátricos, neurológicos, renais, metabólicos e gastrointestinais); Conhecer as indicações,
contraindicações e os cuidados ao adulto, idoso e criança em uso de cateteres, sondas e ostomias: tubo orotraqueal,
traqueostomia, gastrostomia, sonda enteral, sonda vesical, cateter venoso central, portocath, eletroconvulsoterapia; Avaliação
clínica do paciente internado no pré e pós-operatório. Identificar os cuidados ao adulto, idoso e criança em pré, trans e pósoperatório, analisando os fatores que podem por em risco a vida do paciente; Conhecer os cuidados e riscos ao adulto, idoso e
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criança em uso de medicamentos: reação adversa a medicamentos e interações medicamentosas. Erro de medicação: tipos,
causas e prevenção; Conhecer o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão. Intervenções na intoxicação
Exógena aguda; Manejo clínico de acidentes por animais peçonhentos.

Página 47, ONDE SE LÊ:

4.49 Para Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase em Desenvolvimento Infantil no
contexto do Zika Vírus
PROGRAMA

GRADUAÇÃO
CÓDIGO
ENFERMAGEM
220
TERAPIA OCUPACIONAL
221
SERVIÇO SOCIAL
222
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA COM
ÊNFASE EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DO
PSICOLOGIA
223
ZIKA VÍRUS
FONOAUDIOLOGIA
224
BACHAREL EM SAUDE COLETIVA
225
FISIOTERAPIA
226
Saúde no contexto da Seguridade Social Brasileira. Problemas de saúde da população infantil e seus determinantes.
Promoção da saúde de crianças na atenção primária em saúde. Integralidade do cuidado. Rede de Atenção Integral à
Saúde. Estratégias de articulação entre os níveis de atenção. Vigilância epidemiológica e sua atuação na tríplice
epidemia de Zika-Dengue-Chikungunya. Neuroanatomia. Anatomia do aparelho locomotor. Alterações neurológicas e
crescimento físico ao longo do desenvolvimento humano. Fases do desenvolvimento motor. Avaliação do
desenvolvimento motor. Aprendizado motor. Psicomotricidade. Plasticidade neural. Adaptações para o brincar;
tecnologia assistiva de baixo custo; adequação postural. Reabilitação baseada na comunidade. Classificação
internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). Ações educativas em saúde. Controle social na saúde.
Trabalho em equipe multidisciplinar. Marcos e tarefas desenvolvimentais ao longo da infância: desenvolvimento físico,
cognitivo e social da criança. Conceitos fundamentais para a promoção da saúde: saúde, risco, vulnerabilidade,
território, intersetoralidade, participação e vigilância. Conceitos, classificação e ações assistenciais relacionados ao
crescimento e desenvolvimento infantil. Organização do cuidado para estimulação precoce e desenvolvimento
neuropsicomotor. Detecção precoce, prevenção e tratamento dos agravos e doenças prevalentes na infância.
Competências familiares para o cuidado da criança. Visita domiciliar.
LEIA-SE:
4.49 Para Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase em Desenvolvimento Infantil no contexto do Zika
Vírus
PROGRAMA

GRADUAÇÃO
CÓDIGO
ENFERMAGEM
220
TERAPIA OCUPACIONAL
221
SERVIÇO SOCIAL
222
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA COM
ÊNFASE EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DO
PSICOLOGIA
223
ZIKA VÍRUS
FONOAUDIOLOGIA
224
BACHAREL EM SAUDE COLETIVA
225
FISIOTERAPIA
226
Promoção da saúde de crianças na atenção primária em saúde. Integralidade do cuidado. Rede de Atenção Integral à
Saúde. Estratégias de articulação entre os níveis de atenção. Vigilância epidemiológica e sua atuação na tríplice
epidemia de Zika-Dengue-Chikungunya. Marcos e tarefas desenvolvimentais ao longo da infância: desenvolvimento
físico, cognitivo e social da criança. Detecção precoce, prevenção e tratamento dos agravos e doenças prevalentes na
infância. Alterações neurológicas e crescimento físico ao longo do desenvolvimento humano. Psicomotricidade.
Reabilitação baseada na comunidade. Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). Ações
educativas em saúde. Controle social na saúde. Trabalho em equipe multidisciplinar. Conceitos fundamentais para a
promoção da saúde: saúde, risco, vulnerabilidade, território, intersetoralidade, participação e vigilância. Organização do
cuidado para estimulação precoce e desenvolvimento neuropsicomotor. Competências familiares para o cuidado da
criança.
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Página 64, ONDE SE LÊ:

5. COREMU UNEB
5.1 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) teve início no mês
de fevereiro do ano de 2007, após assinatura do convênio com o Ministério da Saúde (MS) de número 99/2006, publicado
em Diário Oficial da União. O referido Programa, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida, do Campus I, vem
empreendendo ações para qualificação de profissionais na área de saúde, tornando-se um espaço de construção de
conhecimentos e práticas interdisciplinares. Com esse foco, já foram formadas sete turmas, estando em curso as turmas
8 (fase final) e 9. A oferta da 10ª turma está respaldada pela aprovação do Edital de convocação nº 17, de quatro de
novembro de 2011; e sua alteração no D.O.U nº 227 de vinte e oito de novembro de 2011; bem como, do Edital nº 24, de
dois de dezembro de 2009. O Curso terá bolsa auxílio financiada pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde, no mesmo valor pago para os Programas de Residência Multiprofissional a todos os candidatos matriculados,
durante o período da vigência do contrato, a contar da data de início das atividades do referido Programa. Para
desenvolvimento das atividades práticas (estágio/trabalho) conta com a parceria da Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia (SESAB), da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), da Santa Casa de Misericórdia - Hospital Santa Izabel
(HSI) e do Hospital Aristides Maltez (HAM), em diversos setores atendendo às especificidades de cada Núcleo Temático
(NT).
[...]
LEIA-SE:

5. COREMU UNEB
5.1 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) teve início no mês
de fevereiro do ano de 2007, após assinatura do convênio com o Ministério da Saúde (MS) de número 99/2006, publicado
em Diário Oficial da União. O referido Programa, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida, do Campus I, vem
empreendendo ações para qualificação de profissionais na área de saúde, tornando-se um espaço de construção de
conhecimentos e práticas interdisciplinares. Com esse foco, já foram formadas sete turmas, estando em curso as turmas
8 (fase final) e 9. A oferta da 10ª turma está respaldada pela aprovação do Edital de convocação nº 17, de quatro de
novembro de 2011; e sua alteração no D.O.U nº 227 de vinte e oito de novembro de 2011; bem como, do Edital nº 24, de
dois de dezembro de 2009. O Curso terá bolsa auxílio financiada pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde, no mesmo valor pago para os Programas de Residência Multiprofissional a todos os candidatos matriculados,
durante o período da vigência do contrato, a contar da data de início das atividades do referido Programa. Para
desenvolvimento das atividades práticas (estágio/trabalho) conta com a parceria da Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia (SESAB), da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), da Santa Casa de Misericórdia - Hospital Santa Izabel
(HSI), Hospital Aristides Maltez (HAM), Hospital Geral do Estado (HGE) e do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em
diversos setores atendendo às especificidades de cada Núcleo Temático (NT).
[...]
Salvador, 24 de novembro de 2017.
Rosângela Martins Gueudeville
Coordenadora CEREMAPS
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