
Edital de Processo Seletivo 2016 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
Auditiva 

Edital nº 04 de PROCESSO SELETIVO 

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da Universidade de São Paulo (HRAC/USP), torna pública 

aabertura de inscrição do processo seletivo para o preenchimento de 20 vagas para o PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA [aprovado de acordo com a Portaria Conjunta 

Nº 7, de 27 de novembro de 2012 que homologa o resultado do processo de seleção dos projetos que se 

candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde nos termos do Edital de Convocação nº 17, de 04 de novembro de 2011] e de acordo com as orientações 

da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), a ser oferecido de março de 2016 

a fevereiro de 2018, e estabelece normas relativas ao mesmo a seguir: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva do HRAC/USP será regida por 

este edital e executada pelas Bancas Examinadoras do processo seletivo. 

1.2. A seleção compreenderá exame de conhecimentos na área em 1ª fase, mediante aplicação de prova, de 

caráter eliminatório e classificatório e, em 2ª fase, análise do Currículo Lattes, de caráter classificatório. 

1.3. O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA, modalidade de formação pós-

graduada “especialização lato sensu, modalidade ensino em serviço”, tem duração de dois anos, em regime de 

dedicação exclusiva, de 60 (sessenta) horas semanais, sendo 48 (quarenta e oito) horas de atividades práticas 

e 12 (doze) horas de atividades teóricas, com carga horária total de 5760 (cinco mil setecentos e sessenta) 

horas. O residente receberá uma bolsa mensal no valor bruto de R$ 2.976,26 (dois mil, novecentos e 

setenta e seis reais e vinte e seis centavos), valor sujeito aos descontos e retenções tributárias e 

previdenciárias, nos termos da lei. O valor integral da bolsa somente será viabilizado mediante o cumprimento 

de 100% de frequência da carga horária prática e, no mínimo, 85% da carga horária teórica. O aluno não pode 

estar matriculado em outro curso de pós graduação lato sensuou stricto sensu. 

Para os residentes da área de Fonoaudiologia: O programa de atividades, além das horas teóricas, consistirá 

em práticas voltadas ao atendimento do indivíduo com deficiência auditiva nas diversas faixas etárias e a 

família. O programa de residência multiprofissional na área de Fonoaudiologia tem como objetivo formar 

profissionais para atuarem na prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da audição. 

Para os residentes da área de Serviço Social: O programa de atividades, além das horas teóricas, consistirá em 

práticas voltadas ao atendimento do indivíduo com deficiência auditiva e a família. O programa de residência 

multiprofissional na área de Serviço Social tem como objetivo formar profissionais para atuarem na equipe 

interdisciplinar desde o diagnóstico até o acompanhamento de indivíduos e famílias com perda auditiva com a 

intencionalidade de conhecer o contexto social, econômico e cultural dos pacientes e famílias, desvendando as 

expressões e intervindo na questão social do processo saúde-doença, decorrentes das relações sociais dos 

sujeitos: família, escola, trabalho, religião, entre outras. 

Para os residentes da área de Psicologia: O programa de atividades, além das horas teóricas, consistirá em 

práticas voltadas ao atendimento do indivíduo com deficiência auditiva nas diversas faixas etárias e a família. O 

programa de residência multiprofissional na área de Psicologia tem como objetivo formar profissionais para 

atuarem na avaliação psicológica durante o processo de diagnóstico e no acompanhamento no processo de 

habilitação/ reabilitação, realizando o atendimento individual e grupal. Especificamente no programa de 

implante coclear, o psicólogo atuará no preparo cirúrgico do paciente e da família. 

1.4. Mais informações sobre o HRAC/USP podem ser encontradas no site www.centrinho.usp.br e sobre a 

proposta do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA, bem como 

esclarecimentos de dúvidas, pelo e-mail saac@usp.br e/ou fone (14) 3235-8420, Secretaria de Apoio 

Acadêmico. 

2. DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 

2.1. O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA é realizado pelo HRAC/USP, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/SP e Clínica do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru. 

3. DA DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS: 

http://www.centrinho.usp.br/
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3.1. O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA disponibilizará 20 vagas na área 

temática de Atenção Especializada em Saúde, conforme abaixo: 

a) Fonoaudiologia: 13 
b) Serviço Social: 4 
c) Psicologia: 3 
  

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2. As inscrições serão aceitas no período de 04/01/2016 a 29/01/2016. 

4.3. A ficha de inscrição estará disponível no site (www.centrinho.usp.br/hospital/pesquisa). Deverá ser 

preenchida, impressa e entregue juntamente com a documentação comprobatória para finalizar a inscrição. 

4.4. Os documentos exigidos para a inscrição deverão ser enviados ou entregues: 

a) enviados por meio dos correios (SEDEX), postado até o dia 22/01/2016, endereçado a: Seção de Apoio 

Acadêmico do HRAC/USP  Rua Silvio Marchione, 3-20  Vila Universitária  CEP 17012-900 - Bauru/ SP  

identificado com nome do candidato, endereço e área pretendida. Obs: Não será aceita documentação enviada 

via fax ou escaneada e enviada por e-mail. Na falta de qualquer um dos documentos exigidos para inscrição o 

candidato não será inscrito para o processo seletivo. 

b) entregues na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC/USP  Rua Silvio Marchione, 3-20  Vila Universitária  CEP 

17012-900 - Bauru/ SP até dia 29/01/2016, das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, em dias úteis, 

sendo a documentação conferida no local. 

c) O candidato não poderá realizar a sua inscrição na falta de qualquer um dos documentos exigidos. 

4.5. A lista de inscrições homologadas será divulgada no site www.centrinho.usp.br a partir do dia 02/02/2016. 

4.6. Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão de curso de graduação, desde 

que possam concluí-lo até a data da matrícula, sendo necessária a apresentação do diploma ou de certidão de 

conclusão de curso, ou ainda de documento emitido por instituição de ensino, por meio do qual se ateste que a 

conclusão do curso de Graduação do interessado está prevista para ocorrer em data anterior à da matrícula no 

Programa de Residência. 

4.7. O candidato, ao se inscrever, estará declarando sob as penas da lei que, após seleção no processo e no ato 

da matrícula, irá satisfazer às condições exigidas para cursar o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 

5.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, impressa e assinada. 

5.2. Cópia do diploma de graduação na área pretendida (Fonoaudiologia, Serviço Social, Psicologia), ou de 

declaração de conclusão de curso para os concluintes do ano de 2015 ou ainda de documento emitido por 

instituição de ensino, por meio do qual se ateste que a conclusão do curso de Graduação está prevista para 

ocorrer em data anterior à da matrícula no Programa de Residência. 

5.3. Cópia do Histórico escolar do Curso de Graduação. 

5.4. Cópia dos seguintes documentos: CPF, Cédula de Identidade, Título Eleitoral e comprovante de quitação 

militar (para homens). 

5.5 Os candidatos aprovados para a 2ª. Fase deverão entregar na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC nos dias 

11 e 12/02/2016 o Currículo Lattes do candidato (elaboração no site: www.cnpq.br), impresso, documentado e 

ENCADERNADO de acordo com o item 6.12. A organização desse documento será de inteira responsabilidade do 

candidato, não cabendo à Seção de Apoio Acadêmico a conferência da disposição adequada dos documentos 

comprobatórios. 

5.6 Os candidatos não aprovados deverão retirar na Seção de Apoio Acadêmico o Currículo Lattes até o dia 29 

de fevereiro de 2016. Após a referida data, os mesmos serão incinerados. 

http://www.centrinho.usp.br/
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6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

6.1. A seleção dar-se-á em duas fases: a 1ª de caráter eliminatório e classificatório, constará de prova 

teórica, valendo de 0 (zero) a 7,0 (sete), a ser realizada em 04/02/2016, em local a ser informado a partir 

de 03/02/2016 pelo site www.centrinho.usp.br. 

6.2. As provas constarão de 35 questões de múltipla escolha, valendo 0,20 cada. Do total, 10 questões 

abordarão temas comuns aos candidatos de todas as áreas e 25 questões com temas específicos das áreas às 

quais os candidatos se inscreveram. 

6.3. 0s temas para a prova, comuns a todos os candidatos e específicos, assim como a bibliografia 

recomendada, estão descritos no anexo I. 

6.4. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência de 30 minutos do horário 

previsto para seu início, munidos de caneta (azul ou preta), lápis e borracha, documento original da cédula 

oficial de identidade ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou 

carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

6.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do 

candidato. 

6.6. O não comparecimento à Prova Teórica, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 

candidato e resultará na sua eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, segunda chamada de 

prova. 

6.7. No decorrer da Prova Teórica não será permitida qualquer espécie de consulta, comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip ou qualquer 

outro receptor de mensagens. O candidato que incorrer em qualquer uma destas condições será excluído do 

processo. 

6.8. O Gabarito será divulgado no site www.centrinho.usp.br no dia 04/02/2016 a partir das 18:00 horas. As 

notas da prova teórica de todos os candidatos convocados para a 2a fase serão divulgadas nominalmente com a 

nota, já as notas dos candidatos não convocados para a 2ª fase serão divulgadas atreladas ao número de 

inscrição, pelo sitewww.centrinho.usp.br em 05/02/2016 a partir das 12 horas. 

6.9. A 1ª primeira fase é eliminatória, sendo considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem nota 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

6.10. Serão CLASSIFICADOS E CONVOCADOS para a 2ª fase, os candidatos que obtiverem o maior número de 

pontos na 1ª fase, até totalizar 3,0 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada área. 

6.10.1. Todos os candidatos que estiverem empatados no último número de pontos serão admitidos à 2ª fase, 

ainda que ultrapassado o limite previsto no subitem 6.10. 

6.11. O período de interposição de recursos, contestando os resultados desta 1ª fase, será das 13:00 às 14:00 

horas do dia 05/02/2016, seguindo orientações descritas no item 7.3. O resultado dos recursos será divulgado 

no próprio dia 05/02/2016 a partir das 17:00h. 

6.12. A 2º fase compreenderá a análise de currículo, valendo de 0 (zero) a 3,0 (três) pontos, e será realizada 

desde que o currículo esteja acompanhado dos comprovantes que deverão estar enumerados sequencialmente 

na posição superior direita. Nessa análise serão avaliados: a produção científica, as atividades profissionais, 

acadêmicas e será pontuado seu conteúdo de acordo com o anexo II. Essa fase será realizada por uma banca 

avaliadora sem a presença do candidato. 

6.13. A nota final será calculada pela soma das notas da prova teórica e análise do Currículo, onde 

será considerado aprovado o candidato que atingir nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

6.14. Havendo empate de notas o primeiro critério de desempate será a maior nota da prova teórica, o 

segundo critério a maior nota da análise do Currículo e permanecendo o empate, o terceiro critério será a maior 

idade dos candidatos. 

6.15. O resultado final desse processo de seleção com a classificação final dos candidatos será divulgado no dia 

17/02/2016 a partir das 17:00 horas, no site www.centrinho.usp.br. 

6.16. O período de interposição de recursos, contestando os resultados desta 2ª fase, será das 8:00 às 12:00 

horas do dia 18/02/2016, seguindo orientações descritas no item 7.3. O resultado dos recursos será divulgado 

no dia 19/02/2016 às 17:00 horas no site www.centrinho.usp.br. 

http://www.centrinho.usp.br/
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6.17. As vagas nas áreas específicas que porventura não tenham candidatos aprovados serão preenchidas pelos 

candidatos seguindo a classificação geral final, havendo assim, remanejamento no total de vagas por área. 

6.18. Nos termos do quanto disposto no artigo 2° da resolução n. 03, de 16 de abril de 2012, da Comissão 
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, em caso de desistência, desligamento ou abandono do 

programa por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até trinta (30) dias após o início do 

programa, observando-se rigorosamente a classificação da área em que houve o desligamento e não havendo 

candidatos aprovados na área específica, será utilizado o critério do item 6.17. 

6.19. Não serão fornecidos resultados por telefone. 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7.1. Este processo de seleção será de responsabilidade de uma comissão indicada pela Coordenação do 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA do HRAC/USP, que estará envolvida na 

prova teórica e na análise do Currículo. 

7.2. O candidato que se julgar prejudicado no processo de seleção, após a publicação dos resultados da 1ª e 2ª 

fases da seleção, poderá recorrer mediante recurso por escrito, individual, dirigido à Comissão de Seleção, 

entregue diretamente na Seção de Apoio Acadêmico, observando data e horários definidos no item 6.11. e 

6.16., respectivamente. 

7.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com indicação do nome das áreas, 

nome do candidato e assinatura. 

7.4. Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão 

atribuídos a todos os candidatos. 

7.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, provas ou provimento das vagas/candidatos, desde que 

seja verificada falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos. 

7.6. O período da matrícula será de 24 a 26 de fevereiro de 2016, na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP, 

das 09:00h às 11:30h e das 14:00 às 17:00 horas. 

7.7. No ato da matrícula, será exigida dos candidatos fotocópia da carteira do conselho de classe ou protocolo 

de inscrição, bem como comprovante de quitação da contribuição do ano de 2014, assim como no decorrer do 

curso será exigido o comprovante de quitação dos anos que se sucedem. 

7.7.1. Os candidatos que não tiverem apresentado diploma ou declaração de conclusão do curso quando da 

inscrição no processo seletivo deverão fazê-lo para que seja efetivada sua matrícula. 

7.8. Os candidatos que tenham concluído curso de Graduação no exterior deverão apresentar, para realização 

da matrícula, cópia do diploma devidamente revalidado no Brasil (caso o documento não tenha sido 

apresentado por ocasião da inscrição no processo seletivo), sendo que os estrangeiros deverão apresentar, 

também, cópia do visto que lhe permita cursar a Residência. 

 

ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA 

TEMAS PARA A PROVA TEÓRICA COMUM, ESPECÍFICA E BIBLIOGRAFIA 

Temas comuns: 

1. Políticas de Saúde 

BRASIL. Constituição, 1988.  Da seguridade social. BRASIL. Constituição, 1988.  Constituição da República 

Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.  São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1988.  p.36-38 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Lei n.8080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 



dá outras providências.  Diário Oficial da União, Brasília, 19 set. 1990a.  Disponível 

em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf.  Acesso em: 03 out. 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Política Nacional de Humanização: humaniza SUS, documento base para gestores 
e trabalhadores do SUS.  Brasília: Ministério da Saúde, 2008.  72p. (Série B: Textos Básicos de Saúde). 

Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf.  Acesso 

em: 03 out. 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre 

a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.  Diário Oficial da 

União, Brasília, 28 dez 1990. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf. 

Acesso em: 03 out. 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 793, DE 24 DE ABRIL DE 2012. Institui a Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de 

Saúde.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso 03 out. 2013. 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº648/GM de 28 de março de 2006 Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 

Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS).http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-648.htm. Acesso em 03 out. 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011. Redefine e amplia o Programa 

Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil 

Redes (Telessaúde Brasil Redes). Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2546_27_10_2011.html. Acesso em 01 out. 2014. 

Temas específicos: 

FONOAUDIOLOGIA - Temas: 

Anatomofisiopatologia do sistema auditivo 

Programas de triagem auditiva 

Procedimentos comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos de avaliação da audição nas diversas faixas 

etárias. 

Diagnóstico diferencial da perda auditiva condutiva, sensorial, neural e central. 

Dispositivos eletrônicos aplicados a surdez: aparelho de amplificação sonora individual, sistema FM e implante 

coclear. 

Processo terapêutico na criança, adulto e idoso. 

Bibliografia: 

Alvarenga KF; Corteletti LCBJ. O Mascaramento na Avaliação Audiológica: Um Guia Prático. Ed. Pulso, 2006. 

Balen SA et al. Saúde Auditiva: da Teoria à Prática. Ed. Santos. 2010. Bevilacqua MC, Moret ALM. Deficiência 

Auditiva: Conversando com Familiares e Profissionais de Saúde. Ed Pulso, 2005. 

Bevilacqua MC et al. Tratado de Audiologia. Ed. Santos, 2011. Fernandes FDM, Mendes BCA, Navas ALPG. 

Tratado de Fonoaudiologia. 2ª Edição. Ed. Roca, 2010. 

Boéchat, E. M. et al Tratado de Audiologia Clínica 2ª Edição Ed Guanabara Koogan, 2015 

Figueiredo MS. Emissões Otoacústicas e BERA. Ed. Pulso; 2003. 

Frota S. Fundamentos em Fonoaudiologia: Audiologia. 2 ª Edição. Ed. Guanabara Koogan, 2003. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-648.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2546_27_10_2011.html


Jerger S, Jerger J. Alterações Auditivas- Um manual para avaliação Clínica. Ed. Atheneu; 1989. Katz J. Tratado 

de Audiologia Clinica. 4ª Edição. Ed. Manole, 1999. 

Northern JL; Downs MP. Audição na Infância. 5ª ed.  Ed. Guanabara Koogan S.A., 2005. Russo ICP; Santos 

TMM. Audiologia Infantil. 4ª Edição. Ed. Cortez, 2001. 

Sousa LCA et al. Eletrofisiologia da audição e emissões otoacústicas. 1ª ed. Ed. São Paulo: Novo conceito 

Saúde, 2008. 

PSICOLOGIA - Temas: 

Desenvolvimento humano: teoria, evolução e fatores de risco. 

Qualidade de vida e saúde humana. 

Família e deficiência: acolhimento, práticas educativas e estratégias de enfrentamento. 

Avaliação diagnóstica do desenvolvimento e técnicas de intervenção. 

Deficiência auditiva: aspectos psicossociais e de reabilitação. 

Psicologia no contexto hospitalar. 

Bibliografia: 

ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). Psicologia hospitalar: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1995. 114p. 

ARAUJO, Maria de Fátima. Estratégias de diagnóstico e avaliação psicológica. Psicol. teor.prat.,  São Paulo,  v. 

9,  n. 2, dez.  2007 .   Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

36872007000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em  20  nov.  2012. 

BALLANTYNE, J.; MARTIN, M. C.; MARTIN, A.  Surdez.  5. ed.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  312p. 

BARBA, P. C. S. D.; MARTINEZ, C. M. S.; CARRASCO, B. G.  Promoção da saúde e educação infantil: caminhos 

para o desenvolvimento. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 13, n. 26, p. 141-146, 2003. 

BEE, H. A Criança em desenvolvimento. 12 ed.  Porto Alegre: Artmed, 2011. 567p. 

BEVILACQUA, M. C.; MORET, A. L. M.; COSTA, O. A. Conceituação e indicação do implante coclear. In: 
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