
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

ATO ADMINISTRATIVO 037– 02 DE MARÇO DE 2021 

 

 
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e 

considerando o Resultado Final dos aprovados no 18º PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE BOLSAS 

PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA FIOCRUZ EM PARCERIA COM A FESF-SUS, 

RESOLVE: 

 

 
Art.1º Convocar os candidatos (as) aprovados (as) para realização da matrícula da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família. 

  

ENFERMAGEM  
 

MATRÍCULA: DIA 03 DE MARÇO DE 2021  

ANDREZA SOUZA DE OLIVEIRA 

CAMILA LEAL NASCIMENTO 

DAVID JESUS SANTOS 

JÉSSICA DE SOUZA SILVA 

LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO 

MARCELE JERONIMO SANTANA 
 

 

  
 Salvador, 02 de Março de 2021 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO TRINDADE 
Diretor Geral| FESF-SUS  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ORIENTAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA 

 

 
 

Leia com ATENÇÃO estas orientações para evitarmos intercorrências que possam impactar em sua matrícula:  

 

1. Preencha a Ficha de Matrícula, em ANEXO, com LETRA DE FORMA. 

2. Os dados bancários deverão ser CONTA-SALÁRIO e CORRENTE. Bancos credenciados: Banco do Brasil 

S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A, e Banco Santander (Brasil) S/A. Na 

agência e conta, informar também dígito verificador. 

2.1 O Ministério da Saúde não faz pagamento de bolsa para residente sem número de NIT ou PIS/PASEB. 

2.2  Se você não possui PIS ou PASEP, poderá fazer a inscrição no INSS no site da Previdência Social. 

3. A matrícula será digital, deste modo, o candidato CONVOCADO deverá enviar obrigatoriamente a fotocópia, 

AUTENTICADA EM CARTÓRIO, dos documentos exigidos no Edital. 

4. Antes do envio por e-mail para matrícula, organize seus documentos, faça a conferência e digitalize cada um 

deles:  

a) Diploma da Graduação frente e verso ou Declaração/Certidão de Conclusão da Graduação expedida pela 

Instituição de Ensino na qual o candidato se graduou (AUTENTICADO EM CARTÓRIO); 

b) Certificado ou Diploma da Pós-Graduação frente e verso ou Declaração/Certidão de Conclusão da Pós-

Graduação expedida pela Instituição de Ensino na qual o candidato se pós-graduou (para candidatos à vaga 

de SANITARISTA oriundos de graduações da área da saúde, àexceção dos graduados em Saúde 

Coletiva ou Saúde Pública) (AUTENTICADO EM CARTÓRIO); 

c) Carteira de Registro Profissional ou protocolo de entrada para obtenção da Carteira no respectivo Conselho 

de Classe Profissional - (AUTENTICADO EM CARTÓRIO) (Os candidatos aprovados e matriculados deverão 

apresentar, até 90 (noventa) dias após o seu início, o registro definitivo do Conselho Regional do Estado da 

Bahia da sua respectiva classe profissional, sob pena de desligamento da Residência); 

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF (AUTENTICADO EM CARTÓRIO); 

e) Cédula de Identidade (não poderá ser CNH por não conter a nacionalidade) (AUTENTICADO EM 

CARTÓRIO); 

f) Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral (AUTENTICADO EM CARTÓRIO); 

g) Duas fotos 3 X 4, iguais e atuais; 

h) Quitação com o Serviço Militar (candidato do sexo masculino); 

i) Comprovante de residência. Caso tenha alteração de endereço ao longo da formação, o residente deve 

atualizar esta documentação imediatamente junto à secretaria acadêmica, assim como o endereço de 



 
e-mail e telefone; 

j) Um comprovante das duas contas bancarias (conta corrente e conta salário) informadas na matrícula. Deve, 

necessariamente ser nominal ao candidato. O Ministério da Saúde não faz pagamento de bolsa em qualquer 

outro tipo de conta, que não seja CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE dos bancos credenciados acima 

mencionados. Ressaltamos que esta orientação quanto ao tipo de conta foi feita pelo Ministério da Saúde 

posterior à publicação do edital.  

k) Tipo sanguíneo. 

l) PIS/PASEP ou NIS (AUTENTICADO EM CARTÓRIO) 

m)Termo de compromisso assinado e datado com letra legível. 

n) Ficha de Autobiografia disponível no link de acesso http://tiny.cc/autobiografia  

o) Para os Residentes em área profissional (enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, 

profissional de educação física, psicólogo, sanitarista): Formulário Eletrônico de inscrição SIGASL 

conforme link divulgado no EDITAL.  

5) Os candidatos que, no momento da matrícula, enviarem documentação provisória de conclusão de curso, 

deverão apresentar os originais em 90 dias a contar da data de matrícula, sob pena de ter sua matrícula 

cancelada. 

6) Os convocados que forem servidores públicos (federais, estaduais ou municipais) deverão, no ato da 

matrícula, apresentar ato formal de liberação da autoridade competente, na forma da legislação específica, 

condição indispensável para recebimento da Bolsa de Estudo. A qualquer momento, ao ser constatado 

qualquer inconsistência de informação, o Residente será desligado do Programa. 

7) Os candidatos que são de outros Estados, podem apresentar a carteira Regional do conselho de classe do 

seu Estado, porém deverão dar entrada na inscrição do Conselho Regional da Bahia, referente a sua profissão, 

e apresentar o protocolo de entrada no prazo de 90 dias, na FESF-SUS, sob pena de terem a sua matrícula 

cancelada.  

8) Caso o candidato não compareça à lotação na data indicada no cronograma para início das atividades ou 

não preencha todos os requisitos necessários à matrícula, perderá o direito a vaga.  

9) Após apresentação dos documentos e o atesto de validade de todos eles, o candidato será cadastrado pela 

Comissão de Residência Médica e Multiprofissional (COREME e COREMU) no Sistema do Ministério da Saúde 

(SIG RESIDÊNCIA). Após esse cadastro, deverá receber por e-mail um link enviado pelo Ministério da Saúde 

para COMPLETAR o seu cadastro no SIG RESIDÊNCIA. Por isso, muito importante cada candidato 

convocado registrar os dados na ficha de matrícula com muita clareza e nitidez, principalmente o e-mail 

e CPF, pois serão estas informações fornecidas ao MS para que concluam o processo de matrícula.   

9) Somente quando o CANDIDATO CONVOCADO completar o seu cadastro no SIG RESIDÊNCIA seu 

status será “MATRICULADO”. Enquanto o cadastro não for finalizado, o pagamento não poderá ser realizado 



 
e perderá vaga.  

 

OBS: A leitura dos itens acima não isenta a necessidade da leitura do Edital e o cumprimento dos itens 

nele contidos. Em caso de qualquer mudança de documentos acima apresentados, o CANDIDATO 

CONVOCADO deverá apresentar imediatamente a Secretaria Acadêmica provas/comprovantes para 

substituição no cadastro, através do e-mail matricularesidenciafesf@gmail.com. Em casos de dúvidas 

entrar em contato com os telefones:  (71) 3417-3534/ (71)99629-6210/ (71)98890-3469. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:matricularesidenciafesf@gmail.com


 
 

 

ANEXO I 

 

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS 
 
 

1. O envio dos documentos comprobatórios descritos no Edital de Seleção de 

Residências FESF/FIOCRUZ, deverão estar autenticados em cartório. 

2. O Termo de compromisso,  a ficha de matrícula, e autobiografia devem ser preenchidos 

com letra legível e encaminhados concomitantemente às documentações comprobatórios 

3. Todas as documentações deverão ser encaminhadas de forma digital (extensão PDF 

) para o e-mail matricularesidenciafesf@gmail.com 

 

4. Título do e-mail: NOME COMPLETO e CATEGORIA PROFISSIONAL 

5. Não serão aceitos e-mails com complementos de documentos. Se necessário corrigir, 

envie tudo novamente junto com o que estava pendente. Analisaremos apenas um e-mail 

porpessoa. 

6. Caso o candidato envie mais de um e-mail, só será considerado para efeito de 

avaliação o último e- mail enviado. 

7. Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados nominalmente, ou seja, 

cada anexo deverá vir identificado. 

8. Só serão aceitos documentos dos canditados que estiverem habilitados, conforme este 

anexo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE MATRÍCULA 
(Preencher os campos em letra de forma) 

 
Nº 
CPF:_________________________________________________SEXO:_____________ 
 

NOME DO CANDIDATO(A)_______________________________________________                              

NOME DA MÃE__________________________________________________________ 

NOME PAI:_________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO_______________   ESTADO ____________CIVIL:___________ 

NACIONALIDADE_________________ 

COR/ORIGEM_______________ÉTNICA______________UF  

NATURALIDADE_______________NATURALIDADE_______________________  ____ 

GRUPOSANGUÍNEO:______________PIS/PASEB_______________________________ 

TÍTULO ELEITOR______________________NºRG:_____________________________ 

ÓRGÃOEMISSOR__________UF:_____DATA DE EMISSÃO:_____________________ 

E-MAIL______________________________________________________________ 

TELEFONE 

CONTATO:______________________________________________________ 

TELEFONE CELULAR __________________________________________________ 

GRADUAÇÃO:________________ANO DE CONCLUSÃO: _______________________ 

INSTITUIÇÃO:____________________________________________________________ 

ESPECIALIDADE:__________________ 

PROFISSÃO:________________________________ 

DATA DO PRIMEIRO EMPREGO:____________________________________________ 

CEP.:_______________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 

Nº ______COMPLEMENTO________________________________________________ 

 BAIRRO:_________________________ CIDADE:______________________________ 

ESTADO:____________REGISTRO DO CONSELHO:____________________________ 

Nº REGISTRO DO CONSELHO:_____________________________________________ 

BANCO:______________AGÊNCIA:___________NºCONTA:______________________ 



 
 

DADOS DE SAÚDE DO (A) RESIDENTE: 

 

TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? SE SIM, QUAL? 

_______________________________________________________________________ 

TEM ALGUMA ALERGIA? SE SIM, 

QUAL?_________________________________________ 

ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO? SE SIM, QUAL E PARA QUE 

DOENÇA?_______________________________________________________________ 

ESTÁ EM USO DE ALGUMA MEDICAÇÃO? QUAL? QUANDO ENCERRARÁ O 

USO?___________________________________________________________________ 

EM CASO DE EMERGÊNCIA PARA QUEM LIGAR E EM QUAL 

NÚMERO?_______________________________________________________________ 

EXISTE ALGUMA OUTRA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SUA SAÚDE QUE QUEIRA 

FAZER CONSTAR DESTA FICHA?__________________________________ 

PREENCHA POR ORDEM NUMÉRICA A PREFERÊNCIA PELO CAMPO DE PRÁTICA :  

(   ) CAMAÇARI 

(    ) SALVADOR 

 

OBS:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Salvador, ___ de ______________ de 2021.  

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE COMPROMISSO COM A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

DA FAMÍLIA - FESF/ FIOCRUZ/2021 

Eu, __________________________________________________________________ RG 

_____________________, matriculado (a) no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família, assumo os seguintes compromissos:  

• Tenho disponibilidade de 60 horas semanais para a dedicação exclusiva às atividades 

da formação.   Compreendemos dedicação exclusiva de acordo com o Despacho 

Orientador 01/2015; 

• Cumprirei, rigorosamente, os horários que forem determinados nos serviços de saúde 

onde for atuar, bem como as demais atividades pedagógicas do Programa;  

• Tenho ciência de que as minhas atividades serão realizadas de segunda-feira a sábado, 

inclusive no horário noturno; 

• Tenho ciência que, tendo em vista que o programa desenvolve atividades em diferentes 

municípios da Bahia, os residentes poderão ser convocados a participarem de 

atividades curriculares em municípios diferentes da sua lotação, sem que esse 

deslocamento repercuta em ônus econômico para o Programa; 

• Cumprirei os critérios avaliativos do programa de Residência;  

• Estou em situação regular junto ao Conselho Profissional da minha categoria;  

• Cumprirei o Regimento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família do qual participarei; 

• Comprometo-me a realizar inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES, referente ao município que estarei em service. 

 

Salvador, _____de _________________ de 2021  

 

____________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Candidato 

 


