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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE MENTAL 

Processo Seletivo Público – 2017 

 (Lei Federal nº 11.129/2005) 

 

 

ERRATA - Edital nº 02/2017 

 
Seleção de candidatos às vagas do Programa de Pós‐Graduação na modalidade de 

Residência Multiprofissional em Saúde Mental 

Período letivo-  2017/2019 

 

 A Coordenação da Comissão de Seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental, instituída pela PORTARIA/CCS Nº058/2016no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o Processo nº 23074.078095/2016-84, torna 

público o presente Edital e estabelece as normas do processo seletivo para o 

preenchimento das vagas, do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, na 

Modalidade de Residência, de caráter multiprofissional, para o período letivo de 

2017/2019, em conformidade com as exigências da Lei n° 11.129, de 30 de junho de 

2005, da Portaria Interministerial nº1.077, de 12 de novembro de 2009e da Portaria 

Interministerial nº 1.320 de 11 de novembro de 2010 do MEC, sendo autorizado  pela 

Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade Federal da Paraíba 

COREMU/UFPB, conforme PARECER, emitido em 16 de dezembro de 2016, o qual está 

credenciado pela Comissão Nacional de Residências em Saúde - CNRMS/MEC segundo 

Comunicado da Coordenação Geral de Residências em Saúde em 

06/01/2015http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&

alias=16844-comunicado-06012015-resultado-final-

multiprofissional&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192 . 

 A Residência Multiprofissional em Saúde Mental, aprovado pela ROSOLUÇÃO 

nº 15/2015, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da 

Universidade Federal da Paraíba, constitui a modalidade de Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu, sob a responsabilidade do Centro de Ciências da Saúde, Campus I. O Programa 

será desenvolvido em dois anos, no período de 06/03/2017 a 05/03/2019. Sua carga 

horária total é de 5. 760 (cinco mil e setecentas e sessenta) horas-aula, distribuídas em 

atividades práticas, teóricas e teórico-práticas; devendo ser cumprida por meio de jornada 

de 60 horas semanais. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16844-comunicado-06012015-resultado-final-multiprofissional&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16844-comunicado-06012015-resultado-final-multiprofissional&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16844-comunicado-06012015-resultado-final-multiprofissional&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192
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 De acordo com o Artigo 13, § 2º da Lei Federal nº 11.129/2005, o profissional de 

saúde residente deverá dedicar-se exclusivamente à Residência, não podendo desenvolver 

outras atividades profissionais no período de sua realização, devendo ainda, submeter-se 

às normas e regulamentos institucionais do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental, vigentes. 

  A Coordenação da Comissão de Seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental, instituída pela PORTARIA/CCS Nº058/2016no uso 

de suas atribuições legais, torna público o presente Edital nº 02/2017, o qual 

representa uma ERRATA ao Edital nº 01/2017, publicado no dia 

09.01.2017 

 
 - ONDE SE LER: 

- Item:  

3.1. As vagas para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental estão 

distribuídas de acordo com as profissões da área da saúde conforme tabela a seguir. 

 

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS SEGUNDO ÁREA DE 

GRADUAÇÃO 

Área de Graduação Vagas 

Educação Física  03 

 Enfermagem 03 

Farmácia 03 

Psicologia 03 

Nutrição 02 

Serviço Social 03 

Terapia Ocupacional 03 

TOTAL 20 

 

- LEIA-SE:  

3.1. As vagas para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental estão 

distribuídas de acordo com as profissões da área da saúde conforme tabela a seguir. 

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS SEGUNDO ÁREA DE 

GRADUAÇÃO 

Área de Graduação Vagas 

  Educação Física 

 (Bacharelado e Licenciatura Plena) 

 

03 

 Enfermagem 03 

Farmácia 03 

Psicologia 03 

Nutrição 02 

Serviço Social 03 

Terapia Ocupacional 03 

TOTAL 20 
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- ONDE SE LER: 

- Item: 

4. Do Preenchimento de Vagas e Requisitos à Inscrição  

4.1.O Processo Seletivo Público que trata o presente Edital, destina‐se ao preenchimento 

de vagas para a Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Federal 

da Paraíba, destinados aos diplomados em Cursos de Graduação, devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, de acordo com as respectivas vagas 

apresentadas no item 4.1 deste Edital. Serão aceitos atestados de conclusão de Curso de 

Graduação, expedidos por Instituição de Ensino Superior, desde que declarem, quanto ao 

candidato, a conclusão ou efetivas condições de conclusão do respectivo Curso de 

Graduação até ao período de matrícula no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental. 

4.2. O candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas 

constantes no Art. 12 da Constituição Federal.  

4.3. O candidato deve estar em gozo dos direitos civis e políticos.  

4.4. O candidato deve conhecer e estar de acordo com as normas do presente Edital.  

- LEIA-SE: 

- Item: 

4. Do Preenchimento de Vagas e Requisitos à Inscrição  

4.1. O Processo Seletivo Público que trata o presente Edital, destina‐se ao preenchimento 

de vagas para a Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Federal 

da Paraíba, destinados aos diplomados em Cursos de Graduação (Bacharelado e 

Licenciatura Plena, em se tratando da formação em Educação Física), devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, de acordo com as respectivas vagas 

apresentadas no item 3.1 deste Edital. Serão aceitos atestados de conclusão de Curso, 

expedidos por Instituição de Ensino Superior, desde que declarem, quanto ao candidato, 

a conclusão ou efetivas condições de conclusão do respectivo Curso de Graduação 

(Bacharelado e Licenciatura Plena, em se tratando da formação em Educação 

Física) até ao período de matrícula no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental. 

- ONDE SE LER: 

- Item: 

5.2. As inscrições serão realizadas no período de 16/01/2017 a 20/01/2017, 

exclusivamente via SEDEX, para o endereço: NESC–Núcleo de Estudos em Saúde 
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Coletiva, Centro de Ciências da Saúde – CCS 2º andar, Campus I da Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB, Bairro: Castelo Branco – CEP - 58.059-900 - João Pessoa/PB.  

5.4.5. Para o candidato que já tenha concluído o Curso de Graduação das áreas 

profissionais, objeto desta seleção, fotocópia (frente e verso) do diploma de bacharel; 

5.4.6. Para o candidato que não tenha concluído o Curso de Graduação das áreas 

profissionais objeto desta seleção apresentar fotocópia de declaração oficial da IES de 

origem, que comprove que o candidato está no último período do curso e indicando a 

data provável da conclusão do curso e/ou colação de grau até, no máximo, 01 de 

março de 2017. 

- LEIA-SE: 

5.2. As inscrições serão realizadas no período de 16/01/2017 a 20/01/2017, 

exclusivamente via SEDEX, para o endereço: NESC–Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva, Centro de Ciências da Saúde – CCS 2º andar, Campus I da Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB, Bairro: Castelo Branco – CEP - 58.051-900 - João Pessoa/PB.  

5.4.5. Para o candidato que já tenha concluído o Curso de Graduação das áreas 

profissionais, objeto desta seleção, fotocópia (frente e verso) do diploma de Bacharelado 

e Licenciatura Plena, em tratando da formação em Educação Física. 

5.4.6. Para o candidato que não tenha concluído o Curso de Graduação das áreas 

profissionais objeto desta seleção apresentar fotocópia de declaração oficial da IES de 

origem, que comprove que o candidato está no último período do curso e indicando a 

data provável da conclusão do curso e/ou colação de grau até, no máximo, 03 de 

março de 2017. 

 

- ONDE SE LER: 

- Item: 

7.1.5. Para fins de correção da prova dissertativa, serão considerados em cada núcleo 

profissional, os candidatos aprovados na prova objetiva classificados até a oitava (8ª) 

posição(correspondente a duas vezes o número de vagas disponíveis em cada núcleo 

profissional). 

- LEIA-SE: 

7.1.5. Para fins de correção da prova dissertativa, serão considerados em cada núcleo 

profissional, os candidatos aprovados na prova objetiva classificados até a sexta (6ª) 

posição (correspondente a duas vezes o número de vagas disponíveis para os núcleos 

profissionais Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e 

Terapia Ocupacional) e até a quarta (4ª) posição (correspondente a duas vezes o 

número de vagas disponíveis para o núcleo profissional Nutrição). 
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- ONDE SE LER: 

- Item: 

15. DO CRONOGRAMA 

- Aplicação da Prova Escrita (Objetiva e Dissertativa) -  05/02/2017 08h00 às 12h00 

- LEIA-SE: 

- Aplicação da Prova Escrita (Objetiva e Dissertativa) - 04/02/2017 08h00 às 12h00 

 

João Pessoa, 18 de janeiro de 2017. 

 

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA 

Coordenador da Comissão de Seleção 

Programa  de Residência Multiprofissional em Saúde Mental 

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

Centro de Ciências da Saúde  

UFPB 

 


