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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DA SAÚDE (UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL)  
ERRATA 003 pertinente ao EDITAL Nº 001/2018 

 
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 001/2018, publicado no 
DOE em 02 de novembro de 2018, para nele fazer constar que: 
 
Página 05, ONDE SE LÊ: 
 

[...] 
 

Programa: 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIAS  

Carga horária: 

60 h semanais 
Bolsa: R$ 3.330,43 

Valor da taxa de Inscrição: 

R$ 109,00 

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 Nº VAGAS 

Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 

 

 

Universidade Federal da Bahia/Campus Anísio 
Teixeira/Hospital Geral de Vitória da Conquista/ 
Rede de Atenção Básica do unicípio de Vitória da 
Conquista. 

Enfermagem 090 04 

Farmácia Clínica 091 02 

Nutrição Clínica 093 02 

Psicologia 094 02 

 
LEIA-SE: 
 

[...] 
 
 

Programa: 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIAS  

Carga horária: 

60 h semanais 
Bolsa: R$ 3.330,43 

Valor da taxa de Inscrição: 

R$ 109,00 

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 Nº VAGAS 

Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 

 

 

Universidade Federal da Bahia/Campus Anísio 
Teixeira/Hospital Geral de Vitória da Conquista/ 
Rede de Atenção Básica do unicípio de Vitória da 
Conquista. 

Enfermagem 090 04 

Farmácia  091 02 

Nutrição 093 02 

Psicologia 094 02 

 
 

 
Página 12, ONDE SE LÊ: 
 

[...] 
3.10 É dever de o candidato manter sob sua guarda o aviso eletrônico gerado ao término da sua inscrição e o comprovante de 
pagamento do boleto bancário referente à sua inscrição. 
3.11 Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da inscrição. 
3.12 Não serão efetivadas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor ao estabelecido e as solicitações de 
inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições. 

[...] 
 
LEIA-SE: 
 
[...] 

3.10 É dever de o candidato manter sob sua guarda o aviso eletrônico gerado ao término da sua inscrição e o comprovante de 
pagamento do boleto bancário referente à sua inscrição. 
3.12 Não serão efetivadas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor ao estabelecido e as solicitações de 
inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições. 

[...] 
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Página 40, ONDE SE LÊ: 

 
    [...] 

 

4.28 Para Residência Multiprofissional em Urgência com Graduação em Farmácia  
PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA  Farmácia Clínica 091 

Uso racional de medicamentos. Atenção Farmacêutica: bases filosóficas, conceituais e práticas. Papel do paciente e sua 
experiência medicamentosa. Avaliação do paciente. Problemas relacionados à farmacoterapia. Plano de cuidado. Avaliação 
do acompanhamento. Farmacovigilância. Segurança do paciente. Reações adversas a medicamentos. Controle de Infecção 
Hospitalar. Seleção de Medicamentos. Saúde Baseada em Evidências. Gestão Clínica. Manejo clínico de pneumonias, 
insuficiência cardíaca descompensada, infarto, acidente vascular cerebral, acidentes com animais peçonhentos, crises 
hipertensivas, hipoglicemia, dor aguda, descompensação da asma. Normas de biossegurança relacionadas a medicamentos. 
Farmacoepidemiologia. 

 
 
LEIA-SE: 
 

    [...] 
 

4.28 Para Residência Multiprofissional em Urgência com Graduação em Farmácia  
PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA  Farmácia  091 

Uso racional de medicamentos. Atenção Farmacêutica: bases filosóficas, conceituais e práticas. Papel do paciente e sua 
experiência medicamentosa. Avaliação do paciente. Problemas relacionados à farmacoterapia. Plano de cuidado. Avaliação 
do acompanhamento. Farmacovigilância. Segurança do paciente. Reações adversas a medicamentos. Controle de Infecção 
Hospitalar. Seleção de Medicamentos. Saúde Baseada em Evidências. Gestão Clínica. Manejo clínico de pneumonias, 
insuficiência cardíaca descompensada, infarto, acidente vascular cerebral, acidentes com animais peçonhentos, crises 
hipertensivas, hipoglicemia, dor aguda, descompensação da asma. Normas de biossegurança relacionadas a medicamentos. 
Farmacoepidemiologia. 

 
 

Página 41, ONDE SE LÊ: 
 
 

4.29 Para Residência Multiprofissional em Urgência com Graduação em Nutrição 
PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA Nutrição Clínica 093 

Avaliação nutricional. Conduta nutricional seguida de prescrição dietética. Plano de intervenção nutricional e o 
acompanhamento do indivíduo/ou da comunidade. Programas e atividades de educação nutricional. Programas e atividades 
de vigilância nutricional alimentar e sanitária em serviços de urgências. Atenção nutricional na comunidade, domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar. Obesidade. Doenças do trato digestório. Paciente crítico. Terapia nutricional Enteral e Parenteral no 
paciente crítico. Atribuições do nutricionista e demais integrantes na equipe multiprofissional, no que se refere a gestão e 
assistência na área de alimentação, nutrição e saúde em serviços de urgências. Síndromes metabólicas. Alergia alimentar. 
Terapia nutricional oral nas doenças do aparelho cardiovascular, diabetes e doenças pulmonares. 
 
 

LEIA-SE: 
 

4.29 Para Residência Multiprofissional em Urgência com Graduação em Nutrição 
PROGRAMA GRADUAÇÃO CÓDIGO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA Nutrição  093 

Avaliação nutricional. Conduta nutricional seguida de prescrição dietética. Plano de intervenção nutricional e o 
acompanhamento do indivíduo/ou da comunidade. Programas e atividades de educação nutricional. Programas e atividades 
de vigilância nutricional alimentar e sanitária em serviços de urgências. Atenção nutricional na comunidade, domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar. Obesidade. Doenças do trato digestório. Paciente crítico. Terapia nutricional Enteral e Parenteral no 
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paciente crítico. Atribuições do nutricionista e demais integrantes na equipe multiprofissional, no que se refere a gestão e 
assistência na área de alimentação, nutrição e saúde em serviços de urgências. Síndromes metabólicas. Alergia alimentar. 
Terapia nutricional oral nas doenças do aparelho cardiovascular, diabetes e doenças pulmonares. 
 

 
Incluir no Anexo II, páginas 84 e 85: 
 
8.2 PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL REGIONALIZADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
O Programa Estadual de Residência Multiprofissional Regionalizado em Saúde da Família está voltado para a área prioritária da 
Atenção Básica, cujo foco é a formação de profissionais para atuarem nas equipes de apoio básico e especializado à estratégia 
de Saúde da Família. Nesse sentido, está pautado em políticas públicas de saúde que priorizam a integralidade do cuidado com 
base territorial, às quais a educação permanente e a promoção da saúde transversalizam, com vistas ao fortalecimento da rede 
de Atenção Primária. Compreendendo a Atenção Primária como ordenadora da rede de atenção, que inclui serviços 
secundários e terciários, a fim de garantir a integralidade do cuidado. O Apoio Matricial também de “constitui numa estratégia 
de gestão do cuidado em que, equipes de serviços diferentes trabalham de forma integrada no cuidado de alguns problemas.” 
Assim, destacam-se como eixos pedagógicos transversais que serão aplicados no desenvolvimento do programa de residência: 
territorialidade, redes de atenção, matriciamento, educação permanente e trabalho em equipe multiprofissional. Buscam 
integrar a ESF e NASF correspondente aos Centros de Referência e unidades de cuidado especializado (CAPS, UPA, SAMU), 
CREAS, CRAS, Hospitais Regionais, SMS e outros equipamentos formadores (escolas, universidades), na perspectiva do cuidado 
integrado e de espaços compartilhados de atividades, considerando o trabalho como princípio educativo, no fortalecimento 
das redes de atenção à saúde.  
  
Competências 
  
Assistente Social 
Capaz de desenvolver trabalhos de caráter ético e social, discutir com a equipe multidisciplinar as formas de organização social 
dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com adversidades e potencialidades, identificando e articulando uma 
rede de proteção social e atender as famílias de forma integral, em conjunto com as equipes, matriciando-as. 
 
Enfermeiro 
Capaz de realizar cuidado integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano; planejar, gerenciar 
e avaliar a USF; organizar e coordenar a criação de grupos específicos, como de hipertensos e diabéticos, gestantes, dentre 
outros; supervisionar junto com os demais membros da equipe de saúde da família os Agentes Comunitários de Saúde e da 
área técnica de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; trabalhar em equipe  desenvolver atividades com a 
equipe multiprofissional. 
 
Fisioterapeuta 
Capaz de ter uma postura pró-ativa, compromissada com a saúde da comunidade, atuando nas atividades coletivas e 
individuais, juntamente com a equipe multidisciplinar, visando à integralidade do ser e atuando desde a promoção até a 
reabilitação em todos os grupos específicos, de crianças a idosos. Deve realizar avaliações funcionais nos domicílios 
procedendo às avaliações, encaminhamentos necessários e matriciando a equipe. 
  
Nutricionista 
Capaz de atuar em conjunto com a equipe multidisciplinar, discutindo casos clínicos, realizando apoio matricial, identificando 
áreas e fatores de risco nutricionais, realizando atividades coletivas e individuais, estimulando a alimentação saudável, o 
aleitamento materno. Deve ser capaz de realizar o diagnóstico de consumo e práticas alimentares locais e identificar 
estratégias de segurança alimentar disponíveis na comunidade. 
  
Odontólogo 
Capaz de realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; realizar tratamento 
de forma integral; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal e discutir os casos clínicos 
com a equipe multidisciplinar. 
 
Psicólogo 
Capaz de atuar em conjunto com a equipe multidisciplinar, discutindo casos clínicos de usuários com transtornos mentais, 
realizando matriciamento, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade e redes de apoio. 
 
Bacharel em Educação Física 
Capaz de ter uma postura ética e pró-ativa, compromissada com a saúde da comunidade e sua corporeidade, atuando nas 
atividades físicas/ corporais e esportivas de âmbito coletivo e de inclusão social, juntamente com a equipe multidisciplinar, 
atuando na promoção da saúde de todos os grupos específicos, de crianças a idosos, matriciando a equipe de referência. 
 
9. COREMU UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
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9.1 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da UESB em parceria com o HGPV tem como área de concentração a 
Urgência e Emergência com enfâse no Intensivismo. O foco do programa é a atenção terciária que ocorre no maior hospital 
estadual do interior da Bahia, com 270 leitos disponíveis, sendo 70 leitos de urgência e emergência e 29 leitos de UTI. O 
Programa conta com toda a estrutura física (salas de aula e biblioteca) e pedagógica da UESB e também de profissionais 
qualificados do HGPV para ministrarem todo o conteúdo teórico. Além da atenção terciária a saúde, os alunos tem a 
oportunidade de realizarem estágios na atenção primária e secundária contando com a estrutura de estabelecimentos de 
saúde da rede municipal e estadual de saúde em Jequié.  
 
 
 
 
Salvador, 13 de novembro de 2018. 

 

Rosângela Martins Gueudeville  

Coordenadora CEREMAPS 


