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PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE– 2014 

EDITAL 11/2013 
 
O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC), 
por sua Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) em Saúde tornam públicas as 
normas a seguir, que regem a seleção dos candidatos ao Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde (PRMS) para ingresso em 2014. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1.1 Os candidatos serão selecionados para o Programa de Residência Multiprofissional em 
Saúde, conforme especificações a seguir: 
 
1.1.1 Área de concentração: Atenção à Saúde do Idoso. 

 
1.1.2 Profissões envolvidas: 

Profissão Código Vagas Duração do programa 
Educação Física – Bacharelado 01 01 2 anos 
Enfermagem – Bacharelado 02 01 2 anos 
Farmácia 03 01 2 anos 
Fisioterapia 04 01 2 anos 
Nutrição 05 01 2 anos 
Odontologia 06 01 2 anos 
Psicologia 07 01 2 anos 
Serviço Social 08 01 2 anos 

 
1.1.3 Cenários de Práticas: Os principais cenários das atividades de assistência, ensino e 
pesquisa serão desenvolvidos nas estruturas e serviços ligados ao Hospital de Caridade da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, as Unidades e o/ou Serviços da Rede 
Municipal de Saúde e a Rede de Proteção Social da cidade de Curitiba. 

 
1.2 A seleção de que trata este Edital será realizada em duas (2) fases distintas: 

 
a) Primeira fase: prova objetiva. 
b) Segunda fase: análise de currículo. 

 
2. INSCRIÇÕES: 
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 11 de dezembro de 2013 até às 12h 
do dia 08 de janeiro de 2014 (inscrição e impressão do boleto bancário). O pagamento do 
boleto deverá ser feito, impreterivelmente, até o dia 09 de janeiro de 2014, horário de 
expediente bancário. 
 
2.1.1 A prova será realizada na cidade de Curitiba no estado do Paraná. 
 
2.1.2. A Comissão do Processo Seletivo, bem como as Comissões de Residência 
Multiprofissional em Saúde (COREMU) do hospital participante desse Processo Seletivo não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 

2.1.3 O procedimento de inscrição se dará em duas etapas:  
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a) preenchimento de cadastro completo padronizado no endereço eletrônico 
www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em Saúde 2014, Menu 
Ambiente do Candidato.  

b) No ambiente do candidato, realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e 
em seguida efetuar a inscrição na especialidade e hospital desejado, não podendo o 
candidato escolher mais de uma especialidade. 

2.2 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de 
qualquer de seus campos. 
 
2.2.1 A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos 
apresentados importará na eliminação do candidato, em qualquer fase do processo seletivo, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou penal cabíveis. 
 
2.3 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos que tenham concluído Bacharelado 
em Educação Física, Bacharelado em Enfermagem, graduação em Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social em instituição reconhecida pelo MEC. 
 
2.3.1.Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos que: 

a) tenham concluído o Curso de Graduação reconhecido pelo MEC e que estejam com o 
seu diploma registrado nos respectivos Conselhos de Classe; 
b) estejam cursando o último semestre do curso de graduação, reconhecidos pelo MEC e 
que tenha Certificado ou Declaração de conclusão do curso mais o registro no devido 
conselho até a data da matrícula. 

 
2.4 O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
2.5 O conhecimento de todas as informações contidas neste Edital e os demais regulamentos 
são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão responsável pelo 
concurso o direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de 
forma completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
Também poderá ser excluído o candidato que não atender a qualquer um dos requisitos 
necessários para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital. 
 
2.6 Não será aceita inscrição condicionada e/ou extemporânea. 
 
2.7 Não será aceita inscrição efetuada pelo correio ou similar. 
 
2.8 A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento do 
boleto bancário da taxa de inscrição. 
 
2.9 A inscrição do candidato implica a aceitação irrestrita das condições do concurso, tais 
como se acham estabelecidas no presente Edital e demais instruções constantes no site 
www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em Saúde 2014, além de outras 
que o Edital estabeleça que sejam divulgadas na secretaria acadêmica do Hospital de 
Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, não podendo dele alegar 
desconhecimento. 
 
2.10 A inscrição em desacordo com este Edital será anulada em qualquer fase do processo 
seletivo e implicará a exclusão do nome do candidato da relação dos aprovados e a perda dos 
direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação do resultado final, sem 
restituição da taxa de inscrição. 
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2.11 Uma vez efetivada a inscrição, com o respectivo depósito, o valor correspondente não 
será devolvido. 
 
3. ATENDIMENTO ESPECIAL: 
3.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicar, no ato da inscrição exclusivamente, o(s) recurso(s) especial(is) necessários a tal 
atendimento, enviando via sistema, digitalizado (escaneado) em formato “pdf”, documentos 
(laudo médico/especialista) comprobatórios que justifiquem o solicitado, no endereço 
eletrônico www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em Saúde 2014, 
Ambiente do Candidato, nova mensagem. 

3.2 O candidato que necessitar de atendimento especial terá disponível os seguintes recursos:  
a) Prova ampliada, impressa em fonte tipo “Arial”, letra tamanho “26”.  
b) Auxílio à leitura e preenchimento de Cartão-Resposta.  
c) Intérprete de LIBRAS.  
d) Acessibilidade.  
e) Espaço adaptado para usuários de andadores/muletas e cadeira de rodas.  
f) Tempo adicional de prova (dislexia). 
 
3.3 Candidatas gestantes, independente do período gestacional, e/ou em puerpério imediato 
até 40 dias, podem indicar essa condição no ato da inscrição, como recurso especial de 
atendimento, para que a Comissão Organizadora possa melhor acomodar as candidatas.  
 
3.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, maior de idade, que ficará em local reservado e que será o 
responsável pelos cuidados e pela guarda da criança. Não há necessidade de solicitar no ato 
da inscrição atendimento especial.  
 
3.4.1 A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.  
 
3.4.2 A criança não poderá permanecer com a candidata na sala de prova.  
 
3.4.3 O tempo de amamentação não será acrescentado ao tempo total de realização da 
prova. 
 
3.5 A solicitação de quaisquer condições especiais para a realização das provas será atendida 
obedecendo aos critérios de legalidade, viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação 
da Comissão Organizadora do Concurso.  
 
3.6 O deferimento ou indeferimento de atendimento especial será disponibilizado na internet, 
no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em 
Saúde 2014, Menu Resultado, na data do ensalamento. Não cabe a interposição de recurso 
nessa hipótese.  
 
3.7 Não serão aceitas solicitações de atendimento especial realizadas fora do ambiente de 
inscrição do candidato, por telefone, por e-mail, por fax ou por carta. 
 
4 NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

 
4.1. A prova de múltipla escolha será constituída de questões com 05 (cinco) respostas 
alternativas, devendo o candidato assinalar apenas uma delas. 
 
4.2. A Comissão de Processos Seletivos e Concursos não se responsabiliza por falhas de 
correção devido à má leitura de cartões-resposta, por problemas no preenchimento por parte 
do candidato. 
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4.3. Para poder realizar a prova, o candidato deverá apresentar documento oficial com foto, 
originais e expedidos pelos órgãos competentes sendo admitidos: Cédula de Identidade, 
Carteira Profissional (CREF, COREN, CRF, CREFITO, CRP, CRO, CRN, CRESS), Carteira 
Nacional de Habilitação em vigência, Carteira de Trabalho ou Passaporte válido emitido no 
Brasil, Certificado de Reservista com foto (para o sexo masculino), carteira das Forças 
Armadas. 
 
4.4. O documento para ingresso na sala de prova deve estar em perfeitas condições e deve 
permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 
4.5. É proibido o porte de arma de fogo durante a realização das provas, exceto para os 
candidatos que, por força da atividade que exerçam e da legislação, tenham autorização para 
tal. Neste caso, os candidatos deverão procurar a Comissão Organizadora do Concurso, que 
instruirá o desmuniciamento da arma antes do início das provas. 
 
4.6 Em caso de perda ou roubo de documentos, o candidato será admitido para realizar a 
prova, desde que se apresente no local da prova que lhe foi designado e que seja possível 
fazer a identificação e verificação de seus dados junto à Comissão do Concurso antes da hora 
marcada para o início das provas, ocasião em que será colhida impressão digital do 
candidato. 
 
4.7 Nas salas de provas, os candidatos poderão manter em seu poder relógios e aparelhos 
eletrônicos (telefone celular, MP3, MP4, etc.), porém devem desligá-los e guardá-los sob sua 
responsabilidade em local inacessível. O candidato que não cumprir esta orientação será 
eliminado da seleção.  
 
4.7.1 Os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metal para garantir o 
cumprimento deste artigo. 
 
4.7.2 Durante a prova não será permitido que o candidato esteja usando óculos de sol, bonés, 
gorros, chapéus ou similares, os quais deverão ser guardados sob pena de eliminação do 
processo seletivo. 
 
4.8 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
 
4.8.1 Comunicar-se com outros candidatos; efetuar empréstimos; usar de meios ilícitos ou 
praticar atos contra as normas ou a disciplina; utilizar livros, anotações, impressos ou outros 
materiais não permitidos; 
 
4.8.2 Será eliminado o candidato que: 
 
4.8.3 Não realizar qualquer das fases do processo seletivo (prova ou entrevista) 
estabelecendo-se que não serão aceitas quaisquer alegações de caso fortuito ou estado de 
necessidade como escusas para a ausência. 
 
4.9 Para realização das provas e preenchimento do cartão-resposta o candidato deve utilizar 
somente caneta esferográfica de tinta da cor preta ou azul. 
 
4.10 O caderno de prova e o cartão-resposta deverão ser entregues no final da prova, sob 
pena de eliminação do candidato do processo seletivo. 
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4.11 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a fiel observância das regras 
processuais de ordem técnica envolvidas na seleção para a Residência Multiprofissional, 
inclusive no que concerne a correta marcação do cartão-resposta. 
 
4.12 As provas objetivas serão corrigidas por meio eletrônico.  
 
4.13. Não haverá substituição do cartão-resposta sob qualquer alegação 
 
5. DATA E LOCAIS DA PROVA: 
 
5.1 A prova objetiva será realizada no dia 20 de janeiro de 2014, das 9h às 13h, com 
duração de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação do cartão-resposta, observando-se o 
disposto no item 3 deste edital. 
 
5.1.1 A prova será realizada no Câmpus Curitiba da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná.  
 
5.2. As portas do local onde estarão sendo realizadas as provas serão fechadas 20 (vinte) 
minutos antes do início das provas. Os relógios da Comissão de Processos Seletivos e 
Concursos serão acertados pelo horário de Brasília/DF – Telefone Hora Certa 130. 
 
5.3. O candidato deverá realizar a consulta do ensalamento a partir do dia 15 de janeiro de 
2014 no site: www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em Saúde 2014. 
 
5.4. A duração das provas, além do horário estabelecido no quadro contido no caput deste 
artigo, se for o caso, será determinado pela Comissão de Processos Seletivos e Concursos.  
 
6. DA PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA: 
 
6.1 Os candidatos realizarão uma prova objetiva abrangendo conteúdo comum e específico de 
acordo com cada programa, conforme informações presentes no Anexo I, com caráter 
classificatório. Cada questão conterá cinco alternativas de resposta. 
 
6.2 Serão aplicadas 50 (cinquenta) questões para os candidatos ao programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde, abrangendo conhecimentos distribuídos em dois blocos: 
a) 20 questões de conhecimentos de núcleo comum conforme Anexo I. 
b) 30 questões de conhecimentos específicos por área de atuação profissional, conforme 
Anexo I. 
 
6.3. O candidato somente poderá ausentar-se do local da prova objetiva depois de decorrida 
1h (uma hora) do o seu início. 
 
6.4. O candidato somente poderá levar o caderno da prova depois de decorridas 2h (duas 
hora) do o seu início. 
 
7. DA SEGUNDA FASE - ANÁLISE DE CURRÍCULO: 
 
7.1 A análise do currículo será realizada pela Comissão do Processo Seletivo. 
 
7.2 O currículo, Anexo II deste edital, deverá ser impresso, preenchido e entregue, 
juntamente com os documentos comprobatórios, na sala de prova, ao término da prova, no dia 
20 de janeiro de 2014. 
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7.3. O candidato que não entregar seu currículo na data e da forma estabelecida neste Edital 
terá nota zero. 
 
7.4. Serão aceitos somente os currículos apresentados nos modelos contidos no anexo 
II deste edital, disponível no site www.pucpr.br/concursos, Link Residência 
Multiprofissional em Saúde 2014. A apresentação de qualquer outro modelo de 
currículo, mesmo contendo as informações requisitadas, desclassificará 
automaticamente o candidato, bem como será imediatamente retido pela comissão do 
processo seletivo do concurso da Residência Multiprofissional em Saúde para fins de 
comprovação do descumprimento deste item do edital. Do mesmo modo, os documentos 
a serem apresentados, previstos no item 7.5.1 deste Edital, também deverão corresponder 
apenas aos tópicos que serão objeto de avaliação, podendo a comissão, na hipótese de o 
candidato não observar tal regra, decidir pela desclassificação do candidato do processo. 
 
7.5. Para análise do currículo serão considerados, conforme modelo do site, os tópicos abaixo 
e pontuados por uma única vez, exceto os que contenham ressalva em contrário. 
 
7.5.1. Candidatos ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: 
 
a) Monitoria oficial na Instituição em que 
se graduou. 

Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

20 pontos 

b) Estágio Não Obrigatório 
(Extracurricular) 

Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

10 pontos 

c) Liga Acadêmica oficial, Centro 
Acadêmico, Diretório Acadêmico e 
Representação Estudantil da Instituição 
em que se graduou. 

Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

10 pontos 

d) Bolsa de Iniciação Científica oficial. Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

30 pontos 

e) Publicação de artigo científico 
publicado, trabalhos, recursos e anais 
como autor, coautor ou colaborador, em 
revista nacional ou internacional. 

Cópia da publicação, com o nome 
do candidato. 

10 pontos 
para cada 

artigo 
(máximo 20 

pontos) 
f) Participação em congresso, eventos, 
jornadas e simpósios nacional e 
internacional. 

Documento oficial do evento, 
constando a participação do 
candidato. 

10 pontos 

 
7.6. A nota da análise de currículo será atribuída segundo os valores parciais contidos no 
quadro e terá valor máximo de 100 pontos. 
 
7.7. Não serão pontuados tópicos que não tiverem com as respectivas documentações 
comprobatórias. 
 
7.8. Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica. 
 
8. CLASSIFICAÇÃO: 
 
8.1 Os candidatos que não forem eliminados de acordo com este edital, serão ordenados de 
forma decrescente, separados por Formação Profissional - Graduação, segundo a nota obtida; 
 
8.2 No dia 27 de janeiro de 2014 estará disponível no site www.pucpr.br/concursos, Link 
Residência Multiprofissional em Saúde 2014 a lista dos candidatos ordenados, de acordo 
com a classificação. 
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8.3 Não será concedida revisão de prova, segunda chamada, vista ou recontagem de nota da 
prova, devido às características desta seleção. 
 
8.4 A nota final de cada candidato será calculada da seguinte forma: 
a) Nota da prova: terá peso 8 
b) Nota do currículo: terá peso 2 
 
8.5 Em caso de empate terá preferência o candidato que obtiver, na seguinte ordem: 
a) maior nota na prova objetiva; 
b) maior nota na análise de currículo. 
8.5.1 Persistindo o empate, terá preferência: 
a) o candidato com mais idade – dia/mês/ano; 
b) o candidato com maior prole; 
 
8.6 A lista dos aprovados, por Formação Profissional - Graduação, será divulgada no dia 27 
de janeiro de 2014, através do site www.pucpr.br/concursos, Link Residência 
Multiprofissional em Saúde 2014. 
 
8.7 Serão considerados suplentes todos os candidatos que não conseguiram classificação 
suficiente para estar entre aqueles que preencheram o número de vagas ofertadas pelo 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, segundo a formação profissional – 
graduação, deste concurso. 
 
8.8 Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato melhor classificado, serão 
convocados suplentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 
 
8.9 Não havendo candidatos aprovados ou suplentes a serem convocados, a critério da 
Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, a vaga poderá: 
a) Ficar sem preenchimento; 
b) Ser preenchida por intermédio de um novo concurso, dependendo da conveniência 
administrativa do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba; 
c) Ser preenchida por candidatos melhores classificados em ordem decrescente da nota 
obtida na prova objetiva. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR: 
 
9.1 A Comissão de Processos Seletivos e Concursos divulgará o gabarito das questões e o 
resultado provisório da análise curricular no endereço eletrônico: www.pucpr.br/concursos, 
Link Residência Multiprofissional em Saúde 2014, seguindo o seguinte cronograma: 
 
a) Gabarito provisório da prova - dia 21 de janeiro de 2014. 
b) Resultado provisório da análise curricular – dia 22 de janeiro de 2014. 
c) Gabarito oficial e resultado final – dia 27 de janeiro de 2014. 
 
10. RECURSOS: 
10.1 Caberá recurso sobre o gabarito e resultado de análise curricular provisória publicada, 
desde que dirigido à Comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em 
Saúde, devidamente fundamentado e apresentado no formulário disponibilizado 
eletronicamente no site www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional em 
Saúde 2014, mediante acesso pelo número de inscrição do candidato. 
 
10.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição, observando 
o seguinte cronograma para interposição dos recursos: 
a) Do gabarito provisório da prova objetiva: a partir das 15 horas, do dia 20 de janeiro de 
2014 até às 23h59, do dia 21 de janeiro de 2014. 
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b) Do resultado provisório da análise do currículo: partir das 8 horas, do dia 23 de janeiro 
de 2014, até às 23h59, do dia 23 de janeiro de 2014. 
 
10.3 Não será analisado o recurso: 
a) Manuscrito; 
b) Apresentado através de qualquer via que não a indicada no item 10.1 deste edital; 
c) Sem identificação da questão objeto do recurso; 
d) Que não estiver fundamentado; 
e) Que versar sobre o preenchimento do cartão-resposta. 
 
10.4 O recurso será apreciado pela Comissão de Processos Seletivos e Concursos e o 
resultado será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso, por via eletrônica. 
10.5 Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
fizeram a prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante do 
gabarito provisório, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 
 
10.6 Se houver alteração de gabarito em virtude de questionamentos apresentados pelos 
candidatos, essa alteração será divulgada no site www.pucpr.br/concursos, Link Residência 
Multiprofissional em Saúde 2014. 
 
10.7 Uma vez julgados os recursos apresentados, não caberão outros recursos 
administrativos. 
 
11. DA MATRÍCULA: 
 
11.1 Os candidatos serão convocados em observância rigorosa à ordem de classificação em 
cada Programa de Residência pretendido e a matrícula será realizada na secretaria 
acadêmica do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
 
11.2 Os locais, datas e horários das matrículas serão divulgados juntamente com a 
classificação final deste concurso. 
 
11.3 O candidato classificado só poderá matricular-se no Programa de Residência 
Multiprofissional específico no qual se inscreveu e foi aprovado. 
 
11.4 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos 
(originais e cópias): 
a) Foto 3x4 colorida, atualizada; 
b) Cédula de identidade; 
c) Comprovante do CPF regularizado; 
d) Inscrição e/ou número do Conselho de Classe; 
e) Número do PIS/PASEP; 
f) Certificado de conclusão do curso e/ou declaração de conclusão do curso. 
 
11.5 A formalização da matrícula se dará mediante: 
a) Assinatura do contrato de matrícula, de acordo com a duração da especialidade; 
b) Assinatura do termo de compromisso, com o programa e a regulamentação da Instituição; 
c) Preenchimento do cadastro fornecido pela COREMU. 
 
11.6 O candidato aprovado no Processo Seletivo que for convocado para o Serviço Militar 
obrigatório por um ano, deverá comparecer e apresentar, no dia da matrícula, documento 
comprobatório da convocação para ter assegurada a sua vaga no Programa de Residência 
Multidisciplinar de sua opção no ano seguinte. 
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11.7 O candidato que não comparecer dentro do prazo marcado para efetivar a matrícula será 
considerado DESISTENTE, perdendo o direito à vaga. 
 
11.8 O candidato que, após a matrícula desistir da vaga, será substituído pelo suplente, até o 
prazo máximo permitido pela COREMU. 
 
11.9 A convocação dos candidatos classificados como suplentes para preenchimento de 
vagas decorrentes de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado 
obedecerá à ordem de classificação, observando o disposto no item 8.7. 
 
11.10 A convocação do suplente será feita via e-mail, enviado para o endereço registrado na 
Ficha de Inscrição. O suplente convocado terá prazo máximo de 36h (trinta e seis horas), 
contadas a partir do momento do envio do e-mail, para efetivar sua matrícula. Caso não o faça 
dentro deste prazo estabelecido será considerado desistente e novo suplente será convocado, 
seguindo-se a ordem de classificação e tendo o mesmo prazo equivalente ao anterior para 
efetivar sua matrícula e assim, sucessivamente. 
 
11.11 Concluídos todos os requisitos para regularização da matrícula, o Residente será 
informado das demais formalidades, atividades e escalas relativas ao Programa de 
Residência Multidisciplinar. 
 
11.12 Todo material deste processo seletivo será incinerado 30 (trinta) dias após a divulgação 
do resultado final. 
 
11.13 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Processos Seletivos 
e Concursos 
 
 
Curitiba, 09 de dezembro de 2013. 
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ANEXO I 
TEMAS DE ESTUDO 

 
TEMAS DE ESTUDO DA PROVA OBJETIVA 

 
TEMAS COMUNS A TODAS AS PROFISSÕES 

1. Políticas Públicas de Saúde.  
2. Sistema Único de Saúde: legislação, princípios e diretrizes. 
3. Pactuação em saúde. 
4. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
5. Política Nacional de Humanização. 
6. Modelos de atenção em saúde. Determinantes do Processo saúde-doença: condições 

de vida e trabalho dos indivíduos, famílias e comunidade, as interações entre ambiente, 
meio social.  

7. Gestão de serviços de saúde. Planejamento e organização de serviços de saúde. 
8. Vigilância em Saúde. 
9. Sistema de Informação em Saúde.’ 
10. Biossegurança. 
11. Epidemiologia. 
12. Educação e comunicação em saúde. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Conceitos fundamentais sobre atividade física, aptidão física, exercício físico, 
qualidade de vida e saúde. 

2. Epidemiologia e determinantes da atividade física. 
3. Benefícios e riscos associados com a prática de atividade física 
4. Adoção do comportamento fisicamente ativo: aderência a programas, aconselhamento 

e estágio de mudança de comportamento. 
5. Avaliação do risco cardiovascular e sua implicação para a prescrição e orientação da 

atividade física. 
6. Aplicação e interpretação de testes de aptidão física relacionados com a saúde. 
7. Interpretação dos resultados de testes de esforço no contexto clínico. 
8. Fundamentos da prescrição de exercício físico para grupos especiais (obesos, 

hipertensos, diabéticos, osteoporose, cardiopatas, síndrome metabólica e 
dislipidemias) 

9. Fisiologia do exercício físico clínico. 
10. Exercício físico 

 
ENFERMAGEM 

1. A enfermagem e o contexto social do idoso. Potencialidades e vulnerabilidade. 
Autonomia. 

2. Processo assistencial de enfermagem a pessoa idosa e família. 
3. Ações de enfermagem na programação em saúde. 
4. Ética e Bioética na assistência de enfermagem a pessoa idosa. 
5. Biossegurança na assistência de enfermagem a pessoa idosa. 
6. Assistência de enfermagem nas alterações clínicas e metabólicas do idoso. 
7. Assistência de enfermagem no perioperatório a pessoa idosa. 
8. Ações de enfermagem no uso de fármacos na pessoa idosa. 
9. A enfermagem na Atenção domiciliar. 
10.  Educação em saúde da pessoa idosa, família/cuidador. 

 
FARMACIA 

1. Princípios da Farmácia Clínica em Geriatria. 
2. Farmacoterapia de ação  sobre o sistema cardiovascular. 
3. Farmacoterapia de ação  sobre o sistema repiratório. 
4. Farmacoterapia de ação  sobre o sistema endócrino. 
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5. Farmacoterapia de ação  sobre o sistema nervoso central. 
6. Farmacoterapia dos processos infecciosos. 
7. Procedimentos para acompanhamento farmacoterapêutico do paciente geriátrico. 
8. Alterações Fisiológicas do Envelhecimento. 
9. Interpretação de Exames Clínicos Laboratoriais. 
10. Farmacovigilância. 

  
FISIOTERAPIA 

1. Fisioterapia Cardiovascular no processo do envelhecimento. 
2. Fisioterapia Respiratória no processo do envelhecimento.  
4. Fisioterapia  Neurofuncional no processo do envelhecimento.   
5. Fisioterapia Traumato Ortopédica no processo do Envelhecimento. 
6. Fisioterapia Reumatológica no processo do envelhecimento.   
7. Fisioterapia nas disfunções Uro-ginecológica no processo do envelhecimento. 
8. Fisioterapia nas disfunções Gastro-intestinais no processo do envelhecimento. 
9. Fisioterapia dermato-funcional no processo do envelhecimento.  
10. Fisioterapia em saúde coletiva. 
11. Recursos e técnicas específicas para o tratamento fisioterapêutico do idoso. 

 
NUTRIÇÃO 

1. Avaliação nutricional do idoso.  
2. Planejamento alimentar para o idoso.  
3. Educação alimentar e nutricional do idoso.  
4. Interações fármaco-nutrientes do idoso.  
5. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral do idoso: doenças crônicas não-

transmissíveis.  
6. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral do idoso: doenças neurológicas.  
7. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral do idoso: câncer.  
8. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral do idoso: nefropatias. 
9. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral do idoso: doenças do trato gastrointestinal.  
10. Nutrição nas políticas de saúde para o idoso. 

 
ODONTOLOGIA 
1. Estomatologia – Conceito, epidemiologia, características clínicas, diagnóstico e tratamento 

das principais doenças bucais em pacientes idosos.  
2. Saúde bucal em pacientes idosos - Aspectos fisiopatológicos.  
3. Câncer bucal e lesões cancerizáveis.  
4. Bioética em Odontologia. 
5. Odontologia Hospitalar.  
6. Diagnóstico e terapêutica de doenças sistêmicas com relação às doenças bucais visando a 

Promoção de Saúde.  
7. Vigilância em Saúde.   
8. Epidemiologia em Saúde Bucal do Paciente Idoso.  
9. Exames Complementares em Odontologia.  
10. Farmacologia em Odontologia. 
 
PSICOLOGIA 

1. Neuroanatomofisiologia. 
2. Psicopatologia.  
3. Processos Mentais a luz da Neurociência. 
4. Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica. 
5. Senecência e Senilidade.  
6. Psicossomática. 
7. Relações sociais, família e envelhecimento.  
8. Psicologia Hospitalar.  
9. Atuação do Psicólogo em equipes multidisciplinares.  
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10. Políticas Públicas na área da saúde mental.  
 

SERVIÇO SOCIAL 
1. Questão social, territorialidade e políticas públicas. 
2. Serviço Social e Saúde.  
3. Gestão Social (Planejamento e avaliação social) 
4. Instrumentalidade do serviço social (Relatório, Estudo, Parecer Social e Perícia) 
5. Trabalho social com famílias e redes 
6. Política de Assistencial social 
7. Política Social  
8. Ética profissional. 
9. Trabalho e Serviço Social 
10. Fundamentos e Contemporaneidade. 
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Anexo II 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Nome Completo:   

Programa de Residência pretendido:  

PARA A ANÁLISE DO CURRÍCULO SERÃO CONSIDERADOS OS TÓPICOS A SEGUIR: 

 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

A)  Monitoria (20 pontos)  

1 
Local:  

 Disciplina:  

Período da Graduação:   

Duração:   
Total  

B) Estágio Não Obrigatório (Extracurricular) - (10 pontos) 

1 
Local:  

 Disciplina:  
Total  

 

C)  Liga Acadêmica/Centro Acadêmico/Diretório Acadêmico/Representação Estudantil na IES (10 pontos) 

1 
Local:  

 Disciplina:  

Período da Graduação:   

Duração:   
Total  

 

D)  Bolsa de Iniciação Científica (30 pontos) 

1 Período da Graduação:   

Tema da Pesquisa:   

Duração:   
Total  

 
E)  Publicações de artigos, trabalhos, resumos e anais em eventos como autor /coautor em revista nacional, ou 
internacional (10 pontos para cada artigo - máximo 20 pontos) 
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

1 
Título da Publicação:   
Nome da Revista/Evento  

 

2 
Título da Publicação:   
Nome da Revista/Evento  

Total  
F)  Participação em congresso, eventos, jornadas e simpósios nacional ou internacional (10 pontos) 
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

1 
Nome do Congresso:   
Local / Data do Congresso:  

Total  
Total Geral  

 
____________________________(Assinatura do candidato) 

 

 


