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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE DO IDOSO

Edital nº. 14/2018, de 15 de setembro de 2017.

Seleção de candidatos às vagas ofertadas para o curso de

Especialização em Residência Multiprofissional em Saúde

do Idoso  para o PRIMEIRO semestre acadêmico  do ano

de 2018.

1. PREÂMBULO

1.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG/UFVJM e o curso de Especialização em

Residência  Multiprofissional  em  Saúde  do  Idoso  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições legais, tornam público e estabelecem as normas

do processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso de Especialização em Residência

Multiprofissional  em  Saúde  do  Idoso, com  área  de  concentração  em  Saúde  do  Idoso, em

conformidade com a Resolução nº 08 CONSEPE de 19/04/2013 e Resolução nº 27 CONSEPE de

16/03/2017.

1.2. O edital foi aprovado pela Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) em reunião

realizada em 22/08/2017 e pelo Conselho de Pesquisa e Pós-graduação da Pró-reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação.

1.3. As  publicações  feitas  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM  (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção  Pós-

graduação - Lato Sensu - Editais de Seleção) relacionadas a este Edital terão o caráter de ato oficial,

sendo válidas as informações prestadas, ressalvada a hipótese de erro, o qual poderá ser revisto “de

ofício” ou a pedido de qualquer interessado. 

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. As vagas previstas neste Edital destinam-se aos egressos de cursos de graduação, reconhecidos

pelo Ministério da Educação (MEC).

2.2.  O curso será oferecido na modalidade regular, com aulas presenciais  e realizadas no período

integral, no campi da UFVJM localizados na cidade de Diamantina, na Santa Casa de Caridade de
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Diamantina e outras cidades do Alto Jequitinhonha onde as horas práticas serão realizadas.

2.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização das etapas de seleção, com 30 minutos

de  antecedência  do  horário  previsto  para  início  das  provas  (horário  de  Brasília),  portando

documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica com tinta na cor azul ou preta.

Em hipótese alguma será admitida a entrada do candidato após o horário previsto para o início das

provas.

2.4.  O candidato que necessitar de condições especiais  para realizar  as etapas de seleção deverá

requerer  tais  condições,  impreterivelmente,  no  momento  da inscrição,  sob pena  de não  ter  sua

demanda atendida.

I- O Formulário  de Necessidades Especiais,  constante do Anexo I deste Edital, deverá ser

preenchido, assinado e encaminhado juntamente à documentação exigida para a inscrição, item 4.3

deste Edital.

II- Laudo médico deverá ser anexado ao Formulário de Necessidades Especiais, sob pena de

indeferimento  da  condição  especial  para  realização  da  prova.  No  laudo  médico,  além  do

detalhamento  da  necessidade  de condições  especiais,  deverão  conter  os seguintes  dados:  nome

completo do candidato e número do seu documento de identidade; Classificação Internacional de

Doenças – CID; data, assinatura e número do CRM do médico responsável.

2.5. Informações sobre o Programa e,  ou Curso  podem ser  obtidas  no  sítio  da PRPPG/UFVJM

(http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de Seleção.

2.6. Outras  informações  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail:  (Prof.  Dr.  Flávio  de  Castro

Magalhães, coordenador do programa: flavio.magalhaes@ufvjm.edu.br).

3. DAS VAGAS

3.1. Serão oferecidas 12(doze) vagas para o curso de Especialização em Residência Multiprofissio-

nal em Saúde do Idoso, conforme a distribuição abaixo:

Área de Formação Vagas

Educação Física 2

Enfermagem 2

Farmácia 2

Fisioterapia 2

Nutrição 2
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Odontologia 2
3.2.  O curso será oferecido na modalidade regular, em tempo integral no regime de dedicação ex-

clusiva, conforme Parágrafo Segundo, do art. 13 da lei 11.129/2005.

3.3.  A carga horaria do curso será de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, das quais

1.152 horas (20%) serão de carga horaria teórico-prática e 4608 horas (80%) serão de carga horária

prática.

3.3.1. Estão previstas atividades práticas e teóricas a serem realizadas aos sábados, domingos e feri-

ados, nos períodos diurno e noturno.

3.3.2. Para cada ano de curso o residente gozará de 30 dias de férias.

3.3.3. Não é permitido cursar simultaneamente Programa de Residência em Área Profissional da

Saúde – uni ou multiprofissional – e curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – mestrado acadêmico

ou profissional e doutorado de acordo com despacho orientador No 01/2015 2015 disponível em,

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45511-despa-

cho-orientador-concomitancia-cursar-residencia-e-outra-pos-graduacao-pdf&category_slug=junho-

2016-pdf&Itemid=30192).

3.4. As atividades da Residência serão realizadas no Estado de Minas Gerais, no município de Dia-

mantina e/ou em municípios da região do Alto Jequitinhonha onde forem estabelecidas parcerias. A

definição dos locais será estabelecida pela COREMU no início das atividades.

3.5.  Haverá concessão de bolsa de estudo para todos os classificados neste processo seletivo  no

valor de R$ 3.330,43 (três mil,  trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), equivalente às

bolsas do Ministério da Saúde aos Cursos de Especialização em Residências e será financiada por

convênio estabelecido entre a UFVJM e o Ministério da Saúde a partir do início das atividades do

curso.  A Bolsa Trabalho  está sujeita  aos descontos e  retenções tributárias  e  previdenciárias  nos

termos da lei.

3.6. Não haverá disponibilização de vagas para voluntários.

3.7. Ao término do curso, será conferida a titulação de "Especialista em Saúde do Idoso", aos que

forem aprovados em todas as disciplinas e cumprirem, no mínimo, 85% da carga horária teórico-

prática e 100% da carga horária prática, sendo que a obtenção do Certificado de Conclusão do Pro-

grama de Residência está condicionada, ainda, à apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC).
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4. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO

4.1. Período e procedimentos para inscrição

4.1.1.  Os documentos de inscrição  deverão  ser  entregues em envelope  lacrado,  identificado  da

seguinte maneira:

PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/UFVJM
Programa de Pós-Graduação em RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM

SAÚDE DO IDOSO
ESPECIALIZAÇÃO – TURMA 2018

Inscrição nº: __________________
Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5000 Alto da Jacuba – Campus JK 

CEP 39100-000 – Diamantina/MG

4.1.2.  As inscrições poderão ser realizadas na forma presencial ou por meio de remessa postal

(SEDEX) com aviso de recebimento (AR).

4.1.3.  Na forma presencial, o candidato poderá proceder sua inscrição junto à Secretaria de Pós-

graduação, situada à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG, de 9h

às 11h30 e de 14h às 16h30, por meio da entrega de envelope lacrado contendo os documentos

definidos no item 4.3 deste Edital.

4.1.4. O prazo para inscrição na forma presencial será de 16 a 27/10/2017.

4.1.5. O prazo para inscrição por remessa postal (SEDEX), com aviso de recebimento (AR), será

de 16 a 20/10/2017.

4.1.6.  Será considerada, para fins de validade da inscrição, a data de postagem carimbada pela

agência dos correios, devendo esta coincidir com o período determinado no item 4.1.5.

4.1.7. A Agência de Correios de Diamantina, situada à Praça Corrêa Rabelo nº 93 – Centro, terá

um caixa específico, no período de  inscrição, para recebimento dos documentos de inscrição,

sendo que o atendimento da referida Agência se dá de Segunda a Sexta-feira de 9h às 17h.

4.2. Público alvo

4.2.1. Os candidatos às vagas ofertadas por meio deste Edital devem possuir diploma de graduação

em curso  de  nível  superior  na  área  de  Educação  Física,  Enfermagem,  Farmácia,  Fisioterapia,

Nutrição ou Odontologia, desde que sejam cursos de nível superior e que tenham sido realizados em

Instituições de Ensino  Superior com cursos autorizados pelo  Ministério  da Educação (MEC) ou
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pelo  Ministério  da Educação correspondente ao país  no  qual  o  curso foi  concluído,  devendo  o

mesmo ter reconhecimento no Brasil.

4.2.2. Poderão  inscrever-se  no  processo  seletivo  candidatos  em fase  de  conclusão  do  curso  de

graduação, desde que a conclusão deste curso seja anterior à data de matrícula para ingresso no curso

de pós-graduação, de acordo com o Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho de Pesquisa e

Pós-graduação, atendido, ainda, o que prescreve o item 9 deste Edital.

4.3. Documentos necessários para a inscrição

4.3.1. No ato da inscrição, deverão ser entregues, em envelope lacrado e identificado conforme item

4.1.1 deste Edital, os seguintes documentos.

a)  1 (uma) via do formulário  de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições” disponível no sítio

www.ufvjm.edu.br/prppg/processos;

a.1) para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição "Sistema de

Gestão  de  Inscrições"  disponível  no  sítio  da  PRPPG

(http://selecao.ufvjm.edu.br/prppg/candidato.php ou  http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção  Pós-

graduação  -  Sistema  de  Gestão  de  Inscrições),  conforme  instruções  disponíveis  no  próprio

Sistema de Gestão de Inscrições.

a.2) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar

o  comprovante  de  inscrição,  que  deverá  ser  impresso,  assinado  e  encaminhado  juntamente  à

documentação definida a seguir.

b) fotocópia (frente e verso) do diploma do curso de graduação; 

b.1) candidato  cujo  diploma  ainda  não  tenha  sido  expedido  pela  Instituição  de  Ensino

Superior (IES), poderá efetuar a inscrição, desde que apresente declaração oficial da IES indicando

as datas de conclusão e colação de grau do curso de graduação; 

b.2) candidato cujo curso de graduação tenha término previsto para data anterior ao período

definido  neste  Edital  para  a  matrícula  no  curso  de  pós-graduação,  deverá  obrigatoriamente

apresentar declaração da IES de origem, indicando a data provável da conclusão do curso e colação

de grau, a qual não poderá ultrapassar a data prevista neste Edital para a realização da matrícula; 

b.3) em caso de curso de graduação concluído no exterior, deverá ser apresentada cópia do

diploma de curso de graduação com selo de autenticação consular e tradução juramentada para o

português.
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c) fotocópia (frente e verso) do histórico do curso de graduação;

d)  fotocópia  (frente e verso) da carteira  de identidade (RG) e do CPF. No caso de estrangeiro,

fotocópia do passaporte. A PRPPG não aceitará cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e

de  documento  expedido  por  Órgão  de  Classe  Profissional,  como  documento  de  identificação,

devido ao fato de este documento não conter informações necessárias à administração, tais como,

naturalidade, órgão expedidor e data de expedição da carteira de identidade (RG);

e)  fotocópia  (frente e verso) do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do Serviço

Militar, para os candidatos brasileiros e do sexo masculino; 

f) fotocópia (frente e verso) do Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral disponível no sítio

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

g) 1 (uma) via do Currículo Lattes.

4.3.2. Terão  as  inscrições  deferidas  pela  Comissão  Julgadora  somente  os  candidatos  que

apresentarem a documentação exigida dentro dos prazos previstos neste Edital. 

4.3.3.  O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de

todas as informações prestadas, em observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro.

4.4. Informações complementares relacionadas à inscrição

4.4.1. A inscrição implica  o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste

Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

4.4.2. Será declarada  indeferida a  inscrição  de candidato  que,  por qualquer  meio,  faça  uso de

informação ou documento falso para inscrição, ou oculte informação ou fato a ela relevante, sem

prejuízo das sanções judiciais  cabíveis,  resguardado o contraditório e a ampla defesa nos termos

deste Edital.

4.4.3. A UFVJM não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de

ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  da  linha  de

comunicação e da rede de transmissão de dados, bem como outros fatores que impossibilitem a

transferência de dados, nem devido a fatores de ordem técnica-operacional,  greves de servidores,

sinistro,  extravio  ou  qualquer  outro fator  que  impeça  a  entrega  do  envelope  dentro  do  prazo

estipulado. 

4.4.4.  A UFVJM  não  se  responsabiliza  por  qualquer  erro,  extravio  ou  atraso  na  entrega  dos

documentos por parte dos Correios. A responsabilidade pelos envelopes encaminhados via Correios
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é exclusiva do candidato.

4.4.5. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. Não

será recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.

4.4.6. O preenchimento  incompleto ou incorreto do formulário  e a não comprovação dos dados

importarão  no  indeferimento  da  inscrição  e  desclassificação  do  candidato,  resguardado  o

contraditório e a ampla defesa nos termos deste Edital.

4.4.7. O  resultado  da  análise  das  inscrições  será  divulgado  no  sítio  da  PRPPG

(http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção  Pós-graduação  -  Lato  Sensu -  Editais  de  Seleção)  no  dia

31/10/2017.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. O processo seletivo dos candidatos será realizado pela Comissão Julgadora composta por pro-

fessores vinculados ao programa, designada por portaria e constituída,  exclusivamente,  para esse

fim. 

5.2.  O processo seletivo será composto de 03(três) etapas, sendo 01(uma) eliminatória e 02(duas)

classificatórias.

5.3. A Comissão Julgadora responsável pela seleção de candidatos às vagas ofertadas por meio des-

te Edital será constituída por professores vinculados ao Programa de Pós-graduação nomeados pela

coordenação. A declaração de inexistência de impedimento e suspeição dos membros da Comissão

Julgadora, em função dos candidatos inscritos neste concurso, será divulgada no dia 08/11/2017, no

sítio da PRPPG/UFVJM (http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-graduação - Lato Sensu  - Editais

de seleção).

5.3.1. Compete à comissão julgadora proceder à avaliação dos candidatos cumprindo rigorosamente

o que determina este Edital, se responsabilizando integralmente em todas as esferas públicas pelos

trâmites e procedimentos avaliativos.

5.4. Primeira Etapa - Prova Objetiva
5.4.1. Esta etapa será ELIMINATÓRIA e terá peso 05 (cinco) no cômputo final das notas.

5.4.2. A variação da nota desta etapa será de 0 a 10, sendo considerado desclassificado o candidato

que obtiver nota inferior a 06 (seis).

5.4.3. A Prova Objetiva terá duração de 04 (quatro) horas, com início às 08h e término às 12h e será

realizada no dia 15/01/2018, nas salas 326, 327, 328 e 329 do prédio do Departamento de Educação
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Física,  da UFVJM - Campus  JK,  situado  à Rodovia  MGT 367 – Km 583 – Alto da Jacuba  –

Diamantina/MG.

5.4.4.  Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 06 (seis) pontos serão ordenados em

ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida na Prova Objetiva e discriminados de acordo

com a área de formação. Estarão CLASSIFICADOS para as demais etapas do processo seletivo os

04 (quatro) primeiros colocados de cada área de formação, sendo os demais considerados aprovados

como excedentes. 

5.4.5.  A Prova  Objetiva  constará  de  40  questões  de  múltipla  escolha,  sendo  20  questões  de

conhecimentos específicos da área profissional e 20 questões da parte geral, em conformidade com

o conteúdo programático e a bibliografia determinados no Anexo II deste Edital.

5.4.6. A Prova Objetiva deverá ser realizada pelo próprio candidato, a mão, não sendo permitida a

interferência e, ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado

condição especial, em função de característica permanente ou provisória que impossibilite a redação

pelo mesmo.

5.4.7. Durante a Prova Objetiva, não será permitida nenhuma forma de consulta, quer seja a livros

ou quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer seja a recursos eletrônicos e de infor-

mática (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, i-pods, celulares e similares).

5.4.8.  O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia  16/01/2018 no sítio da PRPPG/UFVJM

(www.prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de seleção).

5.4.9. A Comissão Julgadora publicará no sítio da PRPPG/UFVJM  (www.prppg.ufvjm.edu.br/, se-

ção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de seleção) apenas as notas globais de cada candidato(a)

constituída pelos itens avaliados e pela pontuação atribuída a cada um deles.

5.4.10. Na Prova Objetiva o candidato não poderá se identificar nominalmente, sendo vedada a colo-

cação de nome ou qualquer outra forma de identificação não autorizada sob pena de eliminação. A

identificação deverá ser feita, exclusivamente, pelo número de inscrição do candidato gerado pelo for-

mulário de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições”.

5.4.11.  O  resultado  da  prova  objetiva  será  disponibilizado  no  dia  16/01/2018 no  sítio  da

PRPPG/UFVJM (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação, Lato Sensu, Editais de Seleção).

5.5. Segunda Etapa –  Análise do Currículo Lattes
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5.5.1. Esta etapa será CLASSIFICATÓRIA e terá peso 03 (três) no cômputo final das notas.

5.5.2. O Currículo Lattes será avaliado numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. A análise dos

currículos será feita por área de formação, sendo atribuído ao currículo que obtiver maior somatório

de pontos a nota 10,0 (dez) dentro de sua área de formação. A conversão dos pontos dos demais

currículos será calculada por meio de regra de três simples.

5.5.3. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora no dia 19/01/2018, de 08h

às 12h e de 14h às 18h na sala de reuniões do Departamento de Educação Física, da UFVJM - Cam-

pus JK da UFVJM, situado à Rodovia MGT 367 – Km 583 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG, em

conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a necessidade da pre-

sença do candidato.

5.5.4. Os critérios que serão utilizadas pela Comissão Julgadora para somatório dos pontos relacio-

nados à produção intelectual e científica e a experiência profissional comprovadas encontram-se es-

tabelecidos no Anexo III deste Edital.

5.6. Terceira Etapa – Defesa de Memorial
5.6.1. Esta etapa será CLASSIFICATÓRIA e terá peso 02 (dois) no cômputo final das notas.

5.6.2. Cada candidato será avaliado por Comissão Julgadora composta por 03(três) membros que

lhe  atribuirão,  individualmente,  nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos.  A nota final  de cada

candidato  será  obtida  pela  média  aritmética  das  pontuações  dos  três  membros  da  Comissão

Julgadora.

5.6.3. A Defesa de Memorial será realizada no dia 22/01/2018 e terá duração máxima de 15 minu-

tos, para apresentação de cada candidato, conforme planilha divulgada pela Comissão Julgadora no

dia 19/01/2018 no sítio da PRPPG (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação, Lato Sensu, Edi-

tais de Seleção).

5.6.3.1. A Defesa de Memorial terá início às 08h e será realizada nas salas 326 e 327 do Departamento

de Educação Física, da UFVJM - Campus JK da UFVJM, situado à Rodovia MGT 367 – Km 583 –

Alto da Jacuba – Diamantina/MG.

5.6.4.  A Defesa de Memorial deverá necessariamente abordar os seguintes temas:  1) histórico do

candidato; 2) experiência do candidato na área da saúde com ênfase na saúde do idoso; 3) motivos

que qualificam o candidato a ser  residente em saúde do idoso;  4) experiência  do candidato em

equipes multiprofissionais.
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5.6.5. A Defesa de Memorial será gravada, em sistema de áudio, pela própria UFVJM, que manterá

a gravação sob seus cuidados pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da homologação do resultado

da seleção. A partir  desse prazo, as gravações serão inutilizadas e a PRPPG/UFVJM não mais se

responsabilizará  pela  guarda  das  mesmas.  Dentro  desse  prazo,  cada  candidato  poderá,  às  suas

expensas, solicitar cópia da gravação de sua prova exclusivamente, sendo que somente o candidato,

ou procurador constituído por ele para esse ato e identificado com documento de identificação com

foto, poderá solicitar a gravação.

5.6.6.  A Comissão  Examinadora expedirá  ata  pública  com a motivação  circunstanciada  da nota

atribuída a cada candidato na prova oral.

5.6.7.  A  Defesa  de  Memorial  será  aberta  ao  público,  vedada  a  presença  de  candidato(a)s

concorrentes que ainda não  expuseram a sua apresentação perante a Comissão  Julgadora,  sendo

defeso ao público arguir quaisquer do(a)s candidato(a)s.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1. A nota final de cada candidato será obtida por meio da média ponderada dos pontos obtidos na

Prova Objetiva com peso 05 (cinco), na Análise de Currículo Lattes com peso 03 (três) e na Defesa

de Memorial com peso 02 (dois).

6.2. A classificação final dos candidatos será feita por área de formação e de acordo com a ordem

decrescente  de  suas  médias  finais.  Os  candidatos  serão  identificados  pelo  nome  e  número  de

inscrição.

6.3.  Serão considerados  APROVADOS os candidatos que alcançarem a pontuação  mínima,  ou

superior, de 06 (seis) pontos. 

6.4. Serão considerados CLASSIFICADOS apenas os candidatos que, pela ordem decrescente das

notas finais, preencherem o número de vagas oferecidas por meio deste Edital. 

6.5. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas

remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de classificação. O candidato

excedente somente será convocado para efetuar a sua matrícula,  caso a desistência do candidato

aprovado ocorra em até 30 dias corridos, após o início do curso.

6.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:

a) maior idade do candidato (art. 27 da Lei 10.741/2003). 

b) maior nota atribuída à primeira etapa seletiva;
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c) maior nota atribuída à segunda etapa seletiva;

d) maior nota atribuída à terceira etapa seletiva; e,

e) candidato com maior tempo de graduação.

7. DO RESULTADO

7.1. O resultado  das  etapas  seletivas  será  disponibilizado  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM

(http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção  Pós-graduação,  Lato  Sensu,  Editais  de  Seleção)  no  dia

24/01/2018.

7.2. O resultado do processo seletivo será divulgado por área de formação, conforme item 3.1 deste

Edital, e de acordo com o nome e o número de inscrição do candidato.

7.3. A relação dos candidatos suplentes será divulgada de acordo com a linha de pesquisa, conforme

item 3.1 deste Edital, e de acordo com o nome e o número de inscrição do candidato.

7.3.1. O candidato suplente somente será convocado para efetuar a sua matrícula, caso haja vaga na

linha de pesquisa pleiteada pelo mesmo, seguindo indicação realizada no ato da inscrição.

7.4. É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação do resultado.

7.4.1. Não haverá envio, por parte da PRPPG/UFVJM, de correspondência impressa ou eletrônica

aos candidatos referente à divulgação dos resultados.

7.5. Perderá o direito à vaga o candidato selecionado que não efetuar matrícula na data definida nes-

te Edital.

8. DOS REQUERIMENTOS DE RECONSIDERAÇÃO E DE RECURSO

8.1. Dos resultados das etapas do processo seletivo caberá requerimento de reconsideração e,  ou

recurso, que deverá ser devidamente fundamentado e indicar, com precisão, a questão ou item a ser

reconsiderado e, ou revisado, sendo que o candidato deverá fundamentar com lógica e consistência

os argumentos que o levaram à interposição do recurso.

8.1.1. É assegurado aos candidatos, mediante solicitação por escrito, que deverá ser apresentada no

prazo  definido  neste  Edital,  o  direito  a  vistas  dos  seus  documentos  apresentados  com fins  ao

cumprimento das etapas seletivas,  à vistas de sua prova, e dos registros de áudio e, ou vídeo da

Defesa de Memorial.

8.1.1.1. No caso de solicitação de vistas dos registros de áudio e, ou vídeo, a Comissão Julgadora

autorizará  a  escuta  dos  mesmos  mediante  a  presença  de,  no  mínimo,  01  membro  da  referida

comissão. Em hipótese alguma, o áudio e, ou vídeo original será fornecido ao candidato.
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8.1.2. Os pedidos de reconsideração e, ou recurso deverão ser interpostos no formulário específico

para tais finalidades disponível no sítio da PRPPG/UFVJM (http://prppg.ufvjm.edu.br/index.php?

option=com_edocman&view=category&id=23&Itemid=232).

8.1.3. O candidato poderá apresentar requerimento de reconsideração e, ou recurso contra quantos

fatos achar necessário. No entanto, deverá ser preenchido um formulário para cada caso.

8.2. Os requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma)

serão acolhidos  se interpostos no  prazo, máximo,  de 2 (dois)  dias  úteis a  partir  do fato que os

ensejaram.

8.2.1. Os recursos que não cumprirem o prazo determinado no item anterior não serão considerados

pela comissão julgadora, ficando a tempestividade como, portanto, requisito de admissibilidade do

mesmo. 

8.3. Do resultado final  só serão cabíveis  recursos ao Conselho  de Pesquisa  e  Pós-graduação na

hipótese de vício de forma, até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos Resultados Finais.

8.4. Os requerimentos de reconsideração e de recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou

por seu representante legal na Secretaria de Pós-graduação, situada à Rodovia MGT 367 KM 583,

nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG.

8.4.1. Não serão aceitos recursos encaminhados pelo correio ou por meio eletrônico.

8.5. Os  recursos  interpostos contra  fatos relacionados  às  etapas  seletivas  serão  analisados  pela

Comissão Julgadora, no prazo, máximo,  de até 2 (dois) dias úteis,  a contar do encerramento do

prazo para interposição dos mesmos. Findo tal prazo ou conforme cronograma de execução deste

Edital,  a  decisão  da  comissão  será  publicada  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM

(http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de seleção).

8.6. O recurso não terá validade, tornando-se sem conhecimento, se interposto: I– fora do prazo

determinado neste Edital; II– perante órgão incompetente; III– por quem não seja legitimado; IV–

após exaurida a esfera administrativa. 

9. DA MATRÍCULA E IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

9.1 Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que compreende os dias

07 e 08/02/2018.

9.1.1. A data de matrícula poderá sofrer alteração, que, caso ocorra, será divulgada no sítio da

PRPPG/UFVJM  (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção  Pós-graduação  -  Lato  Sensu -  Editais  de
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Seleção), ficando a cargo do candidato o acompanhamento das publicações ocorridas.

9.1.2. A matrícula  será realizada na Secretaria  de Pós-Graduação/UFVJM, situada no Prédio

Reitoria - Campus JK - Rodovia MGT 367 – Km 583 nº 5000 – Alto da Jacuba –

Diamantina/MG, de 8h às 11h30.

9.2  Os  candidatos classificados deverão  efetuar sua matrícula mediante  a  apresentação dos

seguintes documentos:

a. requerimento  Matrícula  Aluno  Regular  devidamente  preenchido  e  assinado  (disponível  no

endereço (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação - Lato Sensu - Matrícula)

b. fotocópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação nas áreas definidas neste Edital; 

b.1) em caráter excepcional,  poderá ser aceita,  provisoriamente,  declaração de conclusão

com data da colação de grau do curso de graduação, a qual não poderá ultrapassar a data prevista

neste Edital para a realização da matrícula, mantendo-se a apresentação dos demais documentos

exigidos.  Caso  o  diploma  de  graduação  não  seja  apresentado  no  decorrer  do  curso  de  pós-

graduação, o diploma e o histórico do mesmo não serão expedidos, quando da sua conclusão;

c. fotocópia, frente e verso, do histórico do curso de graduação;

d. fotocópia,  frente  e  verso,  da  Carteira  de  Identidade  e  do  CPF,  ou,  no  caso  de  candidato

estrangeiro, do Passaporte. A PRPPG não aceitará cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

e de documento  expedido  por Órgão de Classe  Profissional,  como documento de identificação,

devido ao fato de este documento não conter informações necessárias à administração, tais como,

naturalidade, órgão expedidor e data de expedição da carteira de identidade (RG);

e. fotocópia, frente e verso, do registro profissional emitido pelo conselho de classe profissional ou

comprovante de solicitação do mesmo junto ao referido conselho;

f. fotocópia,  frente e verso, do Certificado  de Reservista  ou Certificado de Dispensa do Serviço

Militar, para brasileiros do sexo masculino; 

g. fotocópia  do  Título  de  Eleitor  com  certidão  de  quitação  eleitoral  disponível  no  sítio

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

h. fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento, se for o caso;

i. 1 (uma) foto 3 x 4.

9.2. No ato da matrícula o(a)  candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar os documentos

originais para autenticação pela secretaria de Pós-graduação.
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9.3. A matrícula poderá ser efetivada por meio de instrumento particular de procuração mediante

apresentação dos documentos elencados nos itens 9.2 e 9.3, se for o caso, e cópia autenticada ou

documento original de identidade reconhecido nacionalmente e com foto do procurador.

9.4. No momento da matrícula os candidatos aprovados deverão entregar preenchida a tabela que

se encontra no Anexo V deste Edital.

10. DO CRONOGRAMA

10.1.  O cronograma está sujeito  a alterações,  que serão publicadas  no sítio  da PRPPG/UFVJM

(http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de seleção).

10.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação das datas, horários e procedimentos

estabelecidos neste Edital. Informações adicionais e, ou específicas poderão ser fornecidas pela co-

ordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  e  divulgadas  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM

(http://prppg.ufvjm.edu.br/)

10.3. Todas as datas e procedimentos deverão cumprir os horários de funcionamento da PRPPG e,

ou os horários das publicações oficiais feitas pela PRPPG no seu sítio.

Etapa Data 
Publicação deste Edital 15/09/2017

Período de inscrição por remessa postal (SEDEX) 16 a 20/10/2017

Período de inscrição na forma presencial 16 a 27/10/2017

Divulgação do resultado da análise das inscrições 31/10/2017

Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição 01 e 02/11/2017
Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o indeferimento 
de inscrição

07/11/2017

Publicação da composição da comissão julgadora 08/11/2017

Realização da Primeira Etapa de seleção – Prova Objetiva 15/01/2018

Divulgação do resultado da Primeira Etapa de seleção – Prova Objetiva 16/01/2018

Interposição de recurso contra o resultado da Primeira Etapa de seleção – Prova 
Objetiva 

17 e 18/01/2018

Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o resultado da 
Primeira Etapa de seleção – Prova Objetiva

19/01/2018

Realização da Segunda Etapa de seleção – Análise do Currículo Lattes 19/01/2018
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Realização da Terceira Etapa de seleção – Defesa de Memorial 22/01/2018

Divulgação do resultado das etapas de seleção 24/01/2018

Interposição de recurso contra o resultado das etapas de seleção 25 e 26/01/2018

Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o resultado das 
etapas de seleção

02/02/2018

Divulgação do resultado final 02/02/2018

Previsão de matrícula* 07 e 08/02/2018

Divulgação do resultado – Segunda Chamada 19/02/2018

Previsão de matrícula* – Segunda Chamada 26 e 27/02/2018

Previsão de início semestre acadêmico 01/03/2018

*As  datas  de  matrícula  poderão  sofrer  alteração,  que,  caso  ocorra,  será  divulgada  no  sítio  da

PRPPG/UFVJM  (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação -  Lato Sensu - Editais de Sele-

ção), ficando à cargo do candidato o acompanhamento das publicações ocorridas.

** Poderão ocorrer outras chamadas, caso haja vaga ociosa, sendo que a data será posteriormente

definida e informada no sítio  da PRPPG  (http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação -  Lato

Sensu - Editais de Seleção), ficando à cargo do candidato o acompanhamento das publicações ocor-

ridas.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1  Será desclassificado e excluído do processo seletivo, resguardado o contraditório e a ampla

defesa que deverão seguir as determinações deste Edital, o candidato que:

11.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.

11.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

Edital.

11.1.3. Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos

para seu início.

11.1.4. Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste Edital, no caso de

ser selecionado.

11.2 A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria de Pós-graduação

por um período de até 60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final para que o candidato a
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retire. Findo este prazo toda documentação será picotada e descartada, deixando a PRPPG/UFVJM

de se responsabilizar por ela.

11.2.1. Para  a  retirada  da  documentação  os  candidatos  não  aprovados  deverão  apresentar  o

documento oficial de identificação com foto.

11.3. A Comissão Julgadora se reserva o direito de não preencher todas as vagas, caso não tenha

candidato aprovado, bem como convocar candidatos aprovados caso venham a surgir vagas antes do

término da vigência deste edital, que serão chamados por ordem de classificação.

11.3.1. Este Edital terá vigência igual ao semestre acadêmico ao qual ele se refere, expirando ambos

na  mesma  data,  conforme  calendário  da  PRPPG,  disponível  no  sítio  da  PRPPG

(http://prppg.ufvjm.edu.br/, seção Calendário).

11.3.2. A critério da Comissão Julgadora, poderá haver remanejamento das vagas entre as áreas de

formação, conforme o caso, desde que existam candidatos aprovados nos termos do presente edital.

Nesse caso, o número total de vagas ofertados por meio deste Edital, será somado independente do

curso ou das linhas de pesquisa.

11.4. Os pedidos de vistas, fornecimento de documentos, formulação de requerimentos diversos po-

dem ser feitos pelo interessado ou por instrumento particular de procuração mediante cópia de do-

cumento oficial de identificação do candidato e do seu procurador.

11.5.  É de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  observância  dos  procedimentos  e  prazos

estabelecidos  neste  Edital  e  nas  normas  que  regulamentam o  processo  seletivo,  bem como  os

respectivos horários de atendimento na instituição  para a apresentação dos documentos exigidos

para inscrição e matrícula.

11.6. Todos os resultados relacionados a este Edital, assim como outros documentos e comunicados

que se fizerem necessários, serão divulgados no sítio da PRPPG/UFVJM (http://prppg.ufvjm.edu.-

br/, seção Pós-graduação - Lato Sensu - Editais de Seleção), ficando o candidato responsável por to-

mar conhecimento e fazer cumprir todas as publicações.

11.7. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita todas as normas estabele-

cidas neste Edital, não podendo alegar, em hipótese nenhuma, o desconhecimento para justificar o

descumprimento.

11.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, pelo Colegiado do Programa e,

se necessário, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme as suas competências.
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Prof. Dr. Flávio de Castro Magalhães

Coordenador(a) do PPG/UFVJM
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Preencha corretamente as informações abaixo e ENCAMINHE à Pró-reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação da UFVJM, juntamente com demais documentos exigidos para a inscrição. Somente

assim  a UFVJM poderá analisar  a  possibilidade  de atender  à  sua necessidade  da melhor  forma

possível. 

Para maior segurança do candidato com necessidades especiais,  todos os procedimentos e

explicações verbais feitos durante a realização da prova poderão ser gravados, a critério da UFVJM,

em aparelhos apropriados, que serão ouvidos posteriormente, para conferência das declarações do

candidato. 

Para que a solicitação  de condição especial para a realização  da prova seja  devidamente

atendida será imprescindível o preenchimento deste formulário e a apresentação do laudo médico.

Nome do Candidato: _______________________________________________________________

CPF: _________________________________ Identidade: ________________________________

Endereço:  _______________________________________________________________________

Tel Fixo: (__) _______________ Cel: (__) _______________ E-mail: _______________________

NECESSIDADE VISUAL: 

(__) Cego (__) Baixa Visão 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__) Sala Especial. Descrever: _____________________________________________ (__) Ledor e

Copista (__) Máquina tipo Perkins (__) Reglete de mesa e punção (__) Sorobã  (__) Softwares (__)

Folhas Brancas e Limpas (__) Lupa manual (__) Luminária (__) Papel para rascunho (__) Mapas e

gráficos em relevo (__) Prova ampliada. Indique o tamanho da fonte conforme estes exemplos: 

(__) Tamanho 16    (__) Tamanho 20   (__) Tamanho 22 

OUTRAS  CONDIÇÕES  ESPECIAIS  NECESSÁRIAS:  _________________________

________________________________________________________________________________

NECESSIDADE AUDITIVA:

(__) Surdez  (__) Deficiente auditivo  Faz uso de aparelho (__) Não (__) Sim 

Aparelho auditivo: (__) Bilateral (__) Direito (__) Esquerdo 
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(__) Usuário da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

(__) Usuário da linguagem oral (Leitura Labial) 

(__) Existe Zumbido ou tonteira? (__) Não (__) Sim 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__)  Sala  Especial.  Descrever:  _____________________________________________

________________________________________________________________________________

OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSÁRIAS: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

NECESSIDADE MOTORA: Indique a parte do corpo deficiente: 

(__) Membro Superior (braços/mãos)    (__) Membro Inferior (pernas/pés) 

(__) Outra parte do corpo. Qual? _____________________________________________________ 

Utiliza algum aparelho para locomoção? (__) Não (__) Sim (__) Cadeira de rodas  (__) Andador 

Muletas (__) Outro. Qual? __________________________________________________________ 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__) Sala Especial – Descrever: ______________________________________________________ 

(__) Aplicador Especial (transcritor) para preencher o gabarito 

(__) Mesa Adaptada  (__) Cadeira Adaptada  (__) Cadeira Ergométrica (__) Prancheta 

(__) Outro. Qual?  _________________________________________________________________

OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSÁRIAS: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

OUTRA NECESSIDADE ESPECIAL: 

Especificar a necessidade especial: ___________________________________________________ 

Especificar os recursos necessários para a realização da prova: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Data: _____/_____/ _____ 

___________________________________________

Assinatura do Candidato
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ANEXO II

CONTEÚDO DA PROVA OBJETIVA E BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMENDADA

A- CONHECIMENTOS EM SAÚDE COLETIVA 

1. Legislação  do  SUS  (Constituição  Federal  de  1988  –  Artigos  196  ao  200,  Lei  Federal
8.080/90, Lei Federal 8.142/90).

2. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  Executiva.  Departamento  de  Apoio  à
Descentralização.  Coordenação-Geral  de  Apoio  à  Gestão  Descentralizada.  Diretrizes
operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão / Ministério da Saúde,
Secretaria  Executiva,  Departamento de Apoio  à Descentralização.  Coordenação-Geral de
Apoio à Gestão Descentralizada. – Brasília: 76 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
Acesso em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_1_completo.pdf

3. POLÍTICA NACIONAL DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA, PORTARIA Nº 2.528 DE 19
DE OUTUBRO DE 2006.

4. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Atenção
Básica.  Envelhecimento e saúde  da pessoa idosa /  Ministério  da Saúde,  Secretaria  de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília  : Ministério da Saúde, 2006.
192 p. il.  – (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de Atenção Básica, n. 19) -
Acesso  em  http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?
idtxt=26466&janela=1

5. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Atenção
Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da
Saúde, 2010.  152 p. : il.  – (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Caderno de Atenção
Básica,  n.  27)  –  Acesso  em
http://200.214.130.35/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf

6. CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura C. M.. O quadrilátero da formação para
a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis,  Rio de Janeiro,  v. 14,  n.
1,  June   2004  –  Acesso  em  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
73312004000100004&script=sci_arttext

7. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica - Portaria n° 2.488 de 2011.
8. Ministério  da Saúde.  Diretrizes  para a organização da Rede de Atenção à Saúde no

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) - Portaria n° 4.279 de 2010.
9. Ministério  da Saúde.  Política Nacional  de Humanização.  Humaniza  SUS.  Documento

base para gestores e trabalhadores do SUS. 2008.
10. Mendes  Vilaça,  Eugênio.  A  CONSTRUÇÃO  SOCIAL  DA ATENÇÃO  PRIMÁRIA  À

SAÚDE. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde –
CONASS, 2015. 193 p.: il.

11. Mendes Vilaça, Eugênio.  As redes de atenção à saúde. 2ª ed. Brasília:  Organização Pan-
Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il.
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B- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM FISIOTERAPIA

1. MACHADO M.G.R. Bases da fisioterapia  respiratória – Terapia intensiva  e reabilitação. 1ª
edição. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.

2. IRWIN S. & TECKLIN J.S. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ªed., Ed. Manole, 2003.
3. NEGRÃO C.E. & BARRETTO  A.C.P. Cardiologia do exercício – do atleta ao cardiopata,

3ª ed., Ed Manole, 2010
4. LENT R. Cem bilhões de neurônios - conceitos fundamentais de neurociência.  2ª ed. São

Paulo: Ed. Atheneu; 2010.
5. UMPHRED D.A. Reabilitação Neurológica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier; 2010.
6. CARR J & SHEPHERD R. Reabilitação neurológica. Otimizando o desempenho motor. São

Paulo: Ed. Manole; 2008.
7. ROWLAND L.P. MERRITT - Tratado de neurologia. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara

Koogan; 2011.
8. PAPALÉO NETTO M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada.

Ed. Atheneu, São Paulo, 1996.
9. FREITAS, E. V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2ª Ed. Guanabara Koogan. Rio

de Janeiro, 2006.
10. MACIEL A. Avaliação multidisciplinar do paciente geriátrico. Ed. Revinter. Rio de Janeiro,

2002.
11. PICKLES B. et al. Fisioterapia na terceira idade. 2ª ed. Santos. São Paulo, 2000.
12. GUCCIONE, A. A. Fisioterapia Geriátrica. 2ª Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2002.
13. TRINDADE J.C.S. et al. Reabilitação do Assoalho Pélvico - nas Disfunções Urinárias e

Anorretais - 2ª Ed. Editora Segmento Farma, 2012.

C – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA

1. 2008  Physical  Activity  Guidelines  for  Americans
(https://health.gov/paguidelines/guidelines/) 

2. American College of Sports Medicine's  Guidelines for Exercise Testing and Prescription,
9th edn. Wolters Kluwer: Philadelphia, PA, 2014.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no
Brasil. Brasília, 2011

4. Brasil. Ministério da Saúde. Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no
Brasil. Brasília, 2011

5. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Cadernos  de  Atenção  Básica  -  n.º  12.  Série  A.  Normas  e
Manuais Técnicos. Obesidade. Brasília. 2006

6. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Cadernos  de  Atenção  Básica  -  n.º  15.  Série  A.  Normas  e
Manuais Técnicos. Hipertensão Arterial Sistêmica. Brasília. 2006

7. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Cadernos  de  Atenção  Básica  -  n.º  16.  Série  A.  Normas  e
Manuais Técnicos. Diabetes Mellitus. Brasília. 2006

8. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Cadernos  de  Atenção  Básica  -  n.º  27.  Série  A.  Normas  e
Manuais Técnicos. Diretrizes do NASF: Núcleo de apoio à Saúde da Família. Brasília. 2010.

9. Colberg et al. Exercise and Type 2 Diabetes: The American College of Sports Medicine and
the  American  Diabetes  Association:  joint  position  statement.  Diabetes  Care December
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2010vol. 33 no. 12 e147-e167
10. CRUZ, C.S.S., HORTA,  C.M., BOTELHO, W.J.  O Pacto pela  Saúde em Minas  Gerais:

Resultados e Ações Regionais. Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 2011.
11. HASKELL,  William  L.;  BLAIR,  Steven  N.;  HILL,  James  O.  Physical  activity:  health

outcomes and importance for public health policy.  Preventive medicine, v. 49, n. 4, p. 280–
282, 2009.

12. Herdy AH, López-Jiménez F, Terzic CP, Milani  M, Stein R, Carvalho T, Serra S, Araujo
CG,  Zeballos  PC,  Anchique  CV,  Burdiat  G,  González  K,  González  G,  Fernández  R,
Santibáñez C, Rodríguez-Escudero JP, Ilarraza-Lomelí H. DIRETRIZ SUL-AMERICANA
DE  PREVENÇÃO  E REABILITAÇÃO  CARDIOVASCULAR.  Sociedade  Brasileira  de
Cardiologia • ISSN-0066-782X • Volume 103, Nº 2, Supl. 1, Agosto 2014 Arq Bras Cardiol
2014; 103(2Supl.1): 1-31

13. Hoehner et al. Physical Activity Interventions in Latin America: Expanding and Classifying
the Evidence. Am J Prev Med 2013;44(3):e31– e40

14. Kushi  et  al.  American Cancer  Society Guidelines  on Nutrition and Physical  Activity  for
Cancer Prevention: Reducing the Risk of Cancer With Healthy Food Choices and Physical
Activity. CA Cancer J Clin 2012;62:30–67.

15. Malta, DC et al. A Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da atividade física
no contexto do SUS. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 18(1):79-86, jan-mar 2009

16. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 2013: vigilância de
fatores  de  risco  e  proteção  para  doenças  crônicas  por  inquérito  telefônico.  Brasília:
Ministério da Saúde; 2014.

17. Moraes  et  al.  Arquivos  Brasileiros  de  Cardiologia  -  DIRETRIZ  DE  REABILITAÇÃO
CARDÍACA Volume 84, Nº 5, Maio 2005.

18. NEGRÃO C.E. & BARRETTO  A.C.P. Cardiologia do exercício – do atleta ao cardiopata,
3ª ed., Ed Manole, 2010

19. Nelson, M. E., Rejeski,  W. J., Blair,  S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King,  A. C., ...
Castaneda-Sceppa,  C.  (2007).  Physical  activity  and  public  health  in  older  adults:
Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart
Association. Circulation, 116(9), 1094-1105.

20. TREMBLAY,  Mark  Stephen  et  al. Physiological  and health  implications  of a  sedentary
lifestyle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, v. 35, n. 6, p. 725–740, 2010.

D – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM FARMÁCIA

1. BRUNTON,  L.L.;  KNOLLMAN,  B.C.;  CHABNER,  B.A. As bases  farmacológicas  da
terapêutica de Goodman & Gilman. 12ª Ed., São Paulo, McGraw-Hill, 2012.

2. GOLAN, D.E. et al.  Princípios de Farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia.
2ª Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2009

3. KATSUNG B. Farmacologia básica e clínica. 10ª Ed., São Paulo, McGraw-Hill, 2007.
4. FUCHS, F.; WANNMACHER. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racio-

nal. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan s. a., 2010. 1261 p.
5. FINKEL,  R.;  PRAY,  W.  S.  Guia  de  dispensação  de  produtos  terapêuticos  que  não

exigem presccrição. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 728 p.
6. CONSELHO  FEDERAL  DE  FARMÁCIA.  Prescrição  Farmacêutica  no  Manejo  de
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Problemas de Saúde Autolimitados. Brasília, 2015. 29 p.
7. BERGER,  B.  Habilidades  de  comunicação  para  farmacêuticos:  construindo

relacionamentos,  otimizando  o cuidado aos pacientes.  Tradução Divaldo  Pereira de Lyra
Júnior et al. São Paulo: Pharmabooks editora, 2011. 288 p.

8. CORRER, J.;  OTUKI,  M. F.  A prática farmacêutica na farmácia comunitária.  Porto
Alegre: Artmed, 2013.

9. LYRA  JÚNIOR,  D.  P.;  MARQUES,  T.  C.  As  bases  da  dispensação  racional  de
medicamentos para farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks Editora, 2012. 300 p.

10. LYRA  JÚNIOR,  D.  P.;  MESQUITA,  A.  R.;  SANTOS,  A.  C.  O.  Comunicação  e
relacionamento  entre  o  farmacêutico  e  os  pacientes.  In:  CARVALHO,  Felipe  Dias;
CAPUCHO,  Helaine  Carneiro;  BISSON,  Marcelo  Polacow  (Orgs.).  Farmacêutico
hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. Barueri, SP: Manole, 2013. v. 1, p. 232-
238.

E – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM ODONTOLOGIA

1. ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A., Eds. Epidemiologia da saúde bucal.  Fundamentos de
Odontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 441 p.

2. LUIZ, R. R.; COSTA, A. J. L.; NADANOVSKY, P., Eds. Epidemiologia e bioestatística na
pesquisa odontológica. São Paulo: Editora Atheneu. 2005. 473 p.

3. OMS, O. M. D. S.-. Levantamentos básicos em saúde bucal. São Paulo: Santos. 1999. 66 p.
4. KRIGER,  L.;MOYSES,  S.J.;  MOYSES,  S.T.(Org.).Saúde  Coletiva:  políticas,

Epidemiologia  da Saúde  bucal  e  redes  de atenção  odontológica.  (ABENO:  Odontologia
Essencial: temas interdisciplinares). São Paulo: Artes Médicas, 2013.

5. ROSE, L. E.; GENCO, R. J.;  MEALEY, B. L.; COHEN, W. Medicina  Periodontal.  São
Paulo: Ed. Santos, 2002. 

6. NEWMAN,  Michael  G.;   TAKEI,  Henry;   KLOKKEVOLD,  Perry  R.; CARRANZA,
Fermin A., Carranza Periodontia Clínica – 11ª edição - Elsevier – 2012.

7. LINDHE, J; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de periodontia clínica  e Implantologia
oral. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

F – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM ENFERMANGEM

1. FREITAS, E.V.; PY, L. Tratado de Geriatria  e Gerontologia.  Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 4. ed.  2016.

2. Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Atenção
Básica. - Envelhecimento e saúde da pessoa idosa.

3. CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
4. Smeltzer, SC; Bare, BG. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10ª ed. Rio de Janeiro:

Guanabara, 2005.
5. PESSINI, L. Humanização e Cuidados Paliativos. São Paulo: Loyola, 2004.
6. FIGUEREDO, M. T. A .  Reflexões sobre os Cuidados Paliativos no Brasil.  Rev. Prática

Hospitalar, São Paulo, no. 47, p,36-40, set-out, 2006.
7. AMERICAN  HEART  ASSOCIATION.  Guidelines  CPR/ECC-2015.  Destaques  das

diretrizes  da American  Heart  Association 2015 para  RCP e ACE.  36p.  Disponível  em:
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https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-
Highlights-Portuguese.pdf 

8. TANNURE, Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE : Sistematização da
Assistência  de Enfermagem: guia prático. 2. ed.  Rio  de Janeiro: Guanabara Koogan: Ed.
LAB, 2010. 298p.

9. POTTER,  P.A.;  PERRY,  A.G.  e  ELKIN,  M.K.  Procedimentos  e  Intervenções  de
Enfermagem. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 816 p.

10.  BORGES, Eline Lima. Feridas: úlceras dos membros inferiores. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.

G – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM NUTRIÇÃO

1. Santos I. Nutrição: da prevenção à promoção da saúde. São Paulo, 2009
2. BRASIL. MS. DAB. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, 2014.
3. BRASIL. MS. Documento de diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas

Redes de Atenção à Saúde e nas linhas de cuidado prioritárias, 2013.
4. BRASIL. MS. Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica.2008
5. SOARES, A. A. F. Nutrição No Envelhecer. 1 Edição 2002 
6. MAHAN  L.  k.,  ARLIN  M.  T.,  KRAUSE  –  Nutrição  e  Dietoterapia.  McGraw-Hill

Interamericana. 9a.ed, 1998.
7. MATSUDO, S. M. M.  Avaliação Do Idoso: Fisíca & Funcional.: 1 Edição, 2000
8. GALLO, J. J., BUSBY-WHITEHEAD, J., RABINS, P. V. , SILLIMAN, R. A.,  MURPHY, J.

B.   REICHEL  /  Assistência  ao  Idoso  -  Aspectos  Clínicos  Do  Envelhecimento.   Editora
Guanabara Koogan 5ª edição, 2001.

9. TEIXEIRA NETO, F.  Nutrição Clínica. 1 Edição, 2003
10. DOUGLAS Tratado de Fisiologia Aplicada à Nutrição: 1 Edição, 2002
11. FREITAS, E. V., PY, L., NERI, A. L., CANÇADO, F. A. X., GORZONI, M. L., ROCHA, S.

M. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Editora Guanabara Koogan 1ª edição, 2002.
12. SHILS, M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na

Doença - Shils 2 volumes,  9 Edição, 2002.
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ANEXO III

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

Análise de currículo
Para fins de pontuação do currículo o candidato deverá preencher as colunas 3, 4 e 5 da planilha
abaixo. Na coluna 3 – “Qte”, o candidato preencherá com a quantidade relativa ao item pontuado.
Na coluna 4 – “Página”,  o  candidato preencherá com os números  das páginas  que constem os
comprovantes relativos àquele item (ver “Documentos Comprobatórios” abaixo).  Na coluna  5 –
“Nota  Calculada”,  o  candidato  deverá  preencher  sua  nota para aquele  item,  de  acordo  com a
“Pontuação por item”  (coluna  1) e  respeitando a “Pontuação máxima”  (coluna  2).  Para fins  de
cálculo do período, considerar frações do período mínimo, ou seja, no caso da pontuação atribuída
ser de 10 pontos para período mínimo  ser de 12 (doze) meses e haver comprovação de 6 meses,
considerar a pontuação relativa ao tempo comprovado (12 meses = 10 pontos; 6 meses = 5 pontos).
O  correto  preenchimento  da  planilha  é  de  inteira  responsabilidade  do  candidato.  A  comissão
examinadora  se  reserva  o  direito  de  não  pontuar  itens  preenchidos  de  forma  equivocada  pelo
candidato.

Documentos Comprobatórios
Os comprovantes relativos apenas aos itens pontuados deverão ser encadernados em volume único e
com  todas  as  páginas  numeradas  sequencialmente,  seguindo  a  ordem  da  planilha  abaixo,
discriminando a categoria do item pontuado. Os comprovantes encadernados deverão ser entregues
no ato da inscrição, conforme o item 3.4.6. deste edital. Para facilitar a conferência pela comissão
examinadora, recomenda-se que as informações relevantes nos comprovantes (nome do candidato,
carga horária dos cursos realizados, etc) sejam destacadas com caneta fosforescente.

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

I. ATUAÇÃO
ACADÊMICA – 70 pontos

Coluna
1

Coluna
2

Coluna
3

Coluna
4

Coluna
5 Coluna 6

Pontuaç
ão por
item

Pontuaç
ão

máxima
Qte Página

Nota
calcula

da

Nota da
comissão
examinad

ora
1. Publicações – 10 pontos

(considerar apenas os
últimos 5 anos)

1.1 – Artigo publicado, ou
aceito para publicação, em
periódico científico com

fator de impacto maior que
1

2,0 4,0

1.2 – Artigo publicado, ou
aceito para publicação, em
periódico científico com

fator de impacto menor que
1

1,0 2,0
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1.3 – Artigo publicado, ou
aceito para publicação, em

periódico científico sem
fator de impacto

0,5 1,0

1.4 – Trabalho completo
publicado em anais de

evento (nacional ou
internacional)

1,0 2,0

1.5 – Resumo expandido
publicado em anais de

evento (nacional ou
internacional)

0,75 1,5

1.6 – Resumo publicado em
anais de evento

internacional, nacional ou
local

0,5 5,0

1.7 – Premiação em
congresso (nacional ou

internacional – certificado
em nome do candidato)

1,0 2,0

1.8 – apresentação oral em
congresso (nacional ou

internacional – certificado
em nome do candidato)

1,0 3,0

1.9 – apresentação de pôster
em congresso (nacional ou
internacional – certificado

em nome do candidato)

0,5 2,5

2. Atividades acadêmicas –
45 pontos

2.1 – aluno bolsista de
programas de educação

tutorial (PET; PET-Saúde e
similares) – mínimo de 1

semestre

5,0 20,0

2.2 – aluno voluntário de
programas de educação

tutorial (PET; PET-Saúde e
similares) – mínimo de 1

semestre

2,5 15

2.3 – monitor de disciplina
de graduação (bolsista ou
voluntário – mínimo de 1

semestre)

2,0 8,0
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2.4 – bolsista BAT ou
similar (mínimo de 1

semestre)
2,0 6,0

2.5 – participação como
representante discente em

comissões colegiadas
(mínimo de 1 semestre)

1,0 2,0

2.6 – aluno bolsista ou
voluntário de programas

institucionais (PIBIC,
PIBEX, PIBID, PROEXT e

similares) – mínimo de 1
semestre

2,0 10,0

2.7 – membro de equipe de
organização de eventos
científicos ou da área da

saúde

2,0 6,0

3. Cursos – 15 pontos
3.1 – doutorado concluído

reconhecido pelo MEC 4,0 8,0

3.2 – mestrado concluído
reconhecido pelo MEC 2,0 4,0

3.3 – curso de
especialização (mínimo 360

horas)
2,0 4,0

3.4 – curso de
aperfeiçoamento (mínimo

180 horas)
1,0 2,0

3.5 – cursos de pequena
duração (maior que 10

horas)
0,5 4,0

3.6 – participação em
eventos científicos

(local/regional, nacional,
internacional)

0,5 10,0

II – ATUAÇÃO
PROFISSIONAL – 30

pontos
2.1 – Experiência

profissional na área de
formação e/ou da saúde
coletiva (por semestre)

10 30,0

2.4 - Outros 0,5 5,0
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu _______________________________________________________________________,

portador do RG ________________________  e CPF ________________________________,

candidato inscrito no processo de seleção do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Residência

Multiprofissional em Saúde do Idoso – Especialização,  da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri, declaro, para os devidos fins, que: 

 (___) não possuo qualquer vínculo empregatício e nem remuneração mensal.

(___) possuo vínculo empregatício e mantenho a minha remuneração mensal integral.

(___)  possuo  vínculo  empregatício,  mas,  estou  liberado(a)  das  minhas  atividades  para

dedicar-se integralmente à Pós-graduação, conforme documento anexo. Mantenho a minha

remuneração mensal integral.

(___)  possuo  vínculo  empregatício,  mas,  estou  liberado(a)  das  minhas  atividades  para

dedicar-se  integralmente  à  Pós-graduação,  conforme  documento  anexo.  Não  percebo

remuneração mensal de nenhuma natureza.

Declaro, ainda, que qualquer  alteração  na  situação  declarada  acima  será  informada

imediatamente à Coordenação do Programa. 

___________________________, _____de _________________ de 201___.

____________________________________

Candidato

Número de Inscrição:
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ANEXO V

INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA A IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

Nome

Data de nascimento

Cor/origem étnica

Naturalidade

Tipo sanguíneo

Nome do pai

Nome da mãe

Estado civil

Quantidade de dependentes 
econômicos

Endereço

Telefones de contato

Email

Número do RG

Órgão emissor do RG

Data de expedição do RG

PIS/PASEP

Número do comprovante de 
alistamento militar

Órgão emissor do comprovante de 
alistamento militar

Série do comprovante de alistamento 
militar

Número do título de eleitor
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UF do título de eleitor

Zona do título de eleitor

Seção do título de eleitor

Banco agência conta para pagamento 
obrigatoriamente corrente Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Bradesco, Itaú, Santander, Sicoob.

Denominação/cidade da agência

Início do contrato 01 de março de 2018

Previsão de término 28 de fevereiro de 2020

Jornada de trabalho 60 horas semanais, dedicação exclusiva
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