ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL No. 01_18
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE
SAÚDE

A Pro Reitoria Acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi, por meio da Escola de
Ciências da Saúde, torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Programa de
Residência em Área Profissional de Saúde em 2018-2.

1. Das Disposições Preliminares
A Residência em Área Profissional de Saúde é um programa de Pós Graduação Lato Sensu,
com ênfase em treinamento em serviço nas seguintes áreas: Quiropraxia Clínica,
Fisioterapia Clínica e Podologia Clínica.

2. Das Vagas
O programa de Residência em Área Profissional de Saúde 2018 disponibilizará uma vaga
para cada área de formação:
2.1. Atendimento Clínico no Centro Integrado de Saúde (Quiropraxista) – 1 vaga
2.2. Atendimento Clínico no Centro Integrado de Saúde (Fisioterapeuta) – 1 vaga
2.3. Atendimento Clínico no Centro Integrado de Saúde (Podólogo) – 1 vaga

3. Do Programa
O programa terá Carga Horária com 40 horas semanais e dedicação exclusiva, com
duração de 1 ano.
As atividades clínicas serão desenvolvidas sob supervisão docente no Centro Integrado de
Saúde da Universidade Anhembi Morumbi, localizado no Campus Centro.
Cada residente receberá uma bolsa de estudos no valor bruto de R$ 1272,00 (mil duzentos
e setenta e dois reais) por mês durante 12 meses do programa.
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4. Requisitos e documentos necessários para inscrição:
As inscrições estão abertas no período 11 a 25 de junho de 2018, das 9h às 17h, junto à
Coordenação do Centro Integrado de Saúde da Escola de Ciências da Saúde com Elaine TEL 2790-4531 ou 2790-4561, sendo requisitos indispensáveis para participação:

4.1 – Ter concluído, há menos de dois anos, na data de inscrição, curso de graduação
da área de Fisioterapia. Para as vagas de Quiropraxia e Podologia não há esta
exigência;
4.2 - Apresentar Curriculum Vitae, com todas as cargas horárias e certificados, caso
não haja comprovação documental, ou ainda, o candidato relacionar algum item
sem incluir a carga horária, este não será considerado pela banca examinadora.
4.3 – Apresentar histórico escolar e Certificado de Conclusão de Curso de Graduação
na área requisitada.

5. O exame de seleção constará de:
5.1 Primeira fase: Prova Teórica, fase eliminatória, sob a forma de prova de múltipla
escolha será realizada no dia 26 de junho de 2018 às 8h na sala de aula do CIS –
Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi.


A prova constará de 20 questões de múltipla escolha, com conteúdos das seguintes
áreas:
o Quiropraxia: Propedêutica e Avaliação clínica geral, propedêutica e
Avaliação Quiroprática, Imagenologia, Fisiopatologia Musculoesqueletica e
afins, Condutas Quiropráticas.
o Fisioterapia: Propedêutica e Avaliação Física, Fisioterapia Ortopédica,
Fisioterapia Neurológica, Pediatria, Reabilitação Cardiopulmonar, Geriatria
e diagnóstico por Imagem.
o Podologia: Sistematização de Podologia, pés diabéticos, podogeriatria,
podoprofilaxia, podoposturologia, biomecânica e órteses mecânicas,
onicomicose, podopatias da pele e dos anexos cutâneos.
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5.2 Segunda fase: Prova Prática. Serão convocados, os candidatos que obtiverem 20
ou mais acertos dentre as questões propostas para a realização de prova prática,
no período da manhã 11h do mesmo dia 26/06/2018.
Obs. Esta fase é classificatória. Portanto os candidatos convocados para terceira
fase estarão em igualdade de condições independentemente da nota da prova.
5.3 Terceira Fase: Entrevista. Serão convocados os candidatos que obtiverem as 03
(três) melhores notas (em caso de empate, serão convocados quantos candidatos
forem necessários), no dia 28 de junho de 2018 para a Análise do Curriculum Vitae
e entrevista, realizados por banca examinadora, composta pelo coordenador do
curso e dois professores específicos da área.

6. A lista dos aprovados será divulgada considerando-se a ordem alfabética.
7. Não será divulgado o gabarito e os candidatos não terão direito a revisão de notas.
8. A divulgação do resultado final será publicada no dia 29 de Junho de 2018, no CIS –
Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi, em lista afixada no
local.

9. Admissão dos candidatos selecionados:
O candidato aprovado deverá fornecer fotocópia autenticada dos seguintes documentos:
-

Cópia da Cédula de identidade;
Cópia do CPF do próprio bolsista;
Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso;
Cópia do visto de permanência no país, em se tratando de candidato estrangeiro;
Carteira de trabalho
Comprovante de endereço

10. Início das Atividades
O aluno aprovado iniciará suas atividades no dia 16 de julho de 2018*.
*Depende do processo de contratação do RH.

