
EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CARGOS PCCTAE 

 

Esclarecemos que a exigência de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) 

nos cargos de Assistente Social (código 104) e Enfermeiro/área Obstetrícia (código 

111), ambos com lotação prevista para a cidade de Caicó/RN, são para atender a uma 

demanda específica da Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN, cuja atuação 

compreendem também os programas de residência multiprofissional (preceptoria e 

supervisão) e as atividades de assistência desenvolvidas na Clínica Escola, dentro de 

cada área profissional. 

No tocante à atuação na supervisão de residências, a Resolução nº 039/2016-CONSEPE 

(cópia anexa), que aprova o Regimento Geral dos Programas de Residência em Saúde 

da UFRN, estabelece que: 

Art. 11. As Residências Multiprofissionais em Saúde e em Área Profissional da 
Saúde serão representadas por uma única Comissão de Residência 
Multiprofissional (COREMU), nos termos da legislação pertinente.  
[...] 

§4o A função do coordenador do Programa de Residência Multiprofissional e 

em Área Profissional da Saúde deverá ser exercida por profissional com 

titulação mínima de mestre e com experiência profissional de, no mínimo, 03 

(três) anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em saúde.  

Art. 15. Cada Programa de Residência Multiprofissional ou Profissional em 
Saúde terá um coordenador, eleito entre o corpo docente e de preceptores 
da Residência em questão e designado pelo Reitor da UFRN, o qual deverá ser 
docente e profissional da área de cada Residência. 
[...] 

§4o Excepcionalmente, no caso de não existir a possibilidade de docente 
assumir a Coordenação do Programa de Residência, um profissional técnico 
de nível superior integrante da Residência como docente ou preceptor, com 
Graduação no núcleo profissional do Programa em tela, titulação mínima de 
Mestre e experiência de no mínimo 3 anos nas áreas de formação, atenção 
ou gestão em saúde, poderá assumir a Coordenação. 

 

Assim, essa exigência é necessária para que o(a) servidor(a) efetivado possa atender aos 

requisitos legais que o cargo requer e que a instituição necessita. 

Além disso, são esperadas outras atribuições inerentes a esta atuação, como proposição 

e condução de projetos de pesquisa e extensão e orientação de trabalhos de conclusão 

dos residentes, atribuições que também requerem titulação em nível stricto sensu. 

A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 

Federais de Ensino, delega ao instrumento editalício a definição dos requisitos de 

escolaridade, de formação especializada, dentre outros: 

Art. 9º [...] 



§ 2º O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os 
requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência 
profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais 
restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual 
serão destinadas as vagas. 

 

É importante registrar que o Anexo II da Lei nº 11.091/2005 estabelece os requisitos 

mínimos de escolaridade para cada cargo. Tal interpretação é corroborada em três 

situações na carreira: 

1) Quando se permite a posse de candidato que possua escolaridade em maior grau 
ao exigido em edital, conforme Nota Informativa nº 
199/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e Ofício-Circular nº 26/2019-MP (cópias 
anexas);  

2) Cargos cujas áreas de conhecimento/atuação necessitem de uma formação 
especializada; e 

3) Quando da concessão do Incentivo à Qualificação, vantagem devida àqueles que 
possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade 
mínima para ingresso no cargo do qual é titular. 

 

Assim, o cargo de Técnico de Contabilidade pode ser assumido por um graduado em 

Ciências Contábeis, mesmo que não possua o ensino médio profissionalizante ou curso 

técnico em Contabilidade, exigência constante no Anexo II da Lei nº 11.091/2005. 

Já na situação elencada no item 2, podemos exemplificar com o cargo de médico/área.   

De acordo com o Anexo II da Lei nº 11.091/2005, exige-se apenas o Curso Superior em 

Medicina. Ocorre que para atuar em determinadas especialidades médicas, é preciso 

que o profissional possua residência médica (pós-graduação a nível de especialização). 

A não exigência da residência em edital, simplesmente porque a Lei nº 11.091/2005 não 

a discrimina, inviabilizaria o atendimento a patologias específicas, bem como afrontaria 

os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.  O próprio edital nº 

087/2022-PROGESP traz os cargos de MÉDICO/ÁREA CIRURGIA GERAL (código 117), 

MÉDICO/ÁREA CARDIOLOGIA (código 118), MÉDICO/ÁREA GASTROENTEROLOGIA 

(código 119) e MÉDICO/ÁREA INFECTOLOGIA (código 121) em que exigimos a residência 

médica.   

Quando da concessão do Incentivo à Qualificação aos servidores que possuem 

certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para 

ingresso no cargo, é considerada a escolaridade mínima estabelecida no Anexo II da Lei 

nº 11.091/2005 e não a constante em edital. Portanto, os aprovados no concurso não 

serão prejudicados nesse quesito.    

Desta forma, mantemos a exigências constantes no Edital nº 087/2022-PROGESP. 

 



     
 

 

       

RESOLUÇÃO No 039/2016-CONSEPE, de 12 de abril de 2016. 
 

 
 

Aprova o Regimento Geral dos Programas de Residência em Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

 

 
 

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE faz saber que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, usando das atribuições 

que lhe confere o Artigo 17, Inciso XI, do Estatuto da UFRN, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução no 002/2013, de 03 de julho de 2013, da 
Secretaria de Educação Superior – Comissão Nacional de Residência Médica; 

CONSIDERANDO a Lei no 6.932, de 07 de julho de 1981, que dispõe sobre as 
atividades dos médicos residentes; 

CONSIDERANDO a Resolução no 002/2012-CNRMS, de 13 de abril de 2012, da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, publicado no Diário Oficial da 

União, de 16 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO a Resolução no 002/2006-CNRM, de 17 de maio de 2006; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização na UFRN das normas para criação, 

implementação e funcionamento das Residências em Saúde, em harmonia com a característica 

de formação em serviço e com os Hospitais Universitários ou conveniados; 

CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.064552/2015-42,  

 

RESOLVE: 

Art. 1o Aprovar o Regimento Geral dos Programas de Residência em Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que é parte integrante e inseparável 

desta Resolução. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                                                                   Reitoria, em Natal, 12 de abril de 2016. 

 

 

 

                      José Daniel Diniz Melo  

 REITOR EM EXERCÍCIO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 



 

 

 

Anexo da Resolução no 39/2016-CONSEPE, de 12 de abril de 2016. 

REGIMENTO GERAL DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA UFRN 

 

I - DOS OBJETIVOS E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o Os Programas de Residência em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte devem atender às exigências da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e, no âmbito 

Institucional, passam a ser regidos, no que se refere à sua organização e funcionamento 

acadêmico, pelas normas estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 2o Os Programas de Residência em Saúde, são definidos na forma da legislação em 

vigor. 

§1o A Residência Médica constitui modalidade de ensino de Pós-Graduação, destinada a 

médicos, sob a forma de cursos de Especialização, caracterizada por treinamento em serviço, 

funcionando nas instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada 

qualificação ética e profissional.  

§2o A Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da 

Saúde constituem modalidades de ensino de Pós-Graduação, destinadas à profissionais de várias 

categorias profissionais da saúde, com exceção da Medicina, sob forma de curso de 

Especialização caracterizado por ensino em serviço, de responsabilidade conjunta dos setores da 

educação e da saúde 

§3o Caso seja necessário o desenvolvimento de atividades em instituições de saúde não 

pertencentes à UFRN, deverá ser celebrado convênio especifico para tal fim entre as instituições 

atendendo às exigências previstas pela legislação pertinente e da Comissão Nacional de 

Residência Médica e/ou Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 

§4o As demandas de convênios específicos devem ser encaminhadas pela COREME e 

COREMU à Coordenadoria de Residências em Saúde da PPG, que deverá tomar as providências 

e encaminhamentos necessários junto às demais instâncias da UFRN.  

Art. 3o Os Programas de Residência em Saúde devem ter Projeto Pedagógico aprovado 

pela Comissão de Residência Médica (COREME) ou Comissão de Residência Multiprofissional 

(COREMU) e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, devendo constar os seguintes elementos:  

I – objetivos;  

II - carga horária teórica com seus conteúdos; 

III - carga horária prática com seus conteúdos;  

IV - cenários de práticas e respectivas atividades; 

V - corpo docente e de preceptores; 

VI - sistema de avaliação; 

VII - abordagens e estratégias pedagógicas e de integração ensino-serviço-comunidade; 

VIII - integração entre os demais Programas de Residência em Saúde da instituição bem 

como com a Graduação e a Pós-Graduação stricto sensu. 

Art. 4o Os Programas de Residência em Saúde são de responsabilidade conjunta da 

UFRN e dos Hospitais Universitários. 

 §1o A UFRN, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é responsável pelo controle e 

qualidade acadêmica dos cursos de Residência. 

§2o Os Hospitais Universitários são responsáveis pela formação em serviço dos 

residentes, infraestrutura administrativa e os recursos e insumos necessários para o funcionamento 

das Residências, garantindo as condições para a formação de excelência.  
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Art. 5o Por tratar-se de atividade de Pós-Graduação, cabe à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação a responsabilidade de acompanhar as atividades acadêmicas dos Programas de 

Residência em Saúde.  

Art. 6o Será constituída uma Comissão de Residências em Saúde (CRS) no âmbito da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, integrada por: 

I - o Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, como seu Presidente; 

II - o coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU); 

III - o coordenador de cada Comissão de Residência Médica (COREME); 

IV - um representante da EBSERH de cada unidade hospitalar; 

V - um representante dos residentes médicos eleito entre os pares; 

VI - um representante dos residentes multiprofissionais eleito entre os pares. 

Parágrafo único. Integrarão a Comissão na condição de suplentes, o Pró-Reitor Adjunto 

de Pós-Graduação e os vice-coordenadores da COREMU e da COREME, um suplente da 

EBSERH de cada unidade hospitalar e um suplente dos residentes, conforme estabelecido nos 

itens V e VI. 

Art. 7o A Comissão de Residências em Saúde da Pró-Reitoria de Pós-Graduação terá as 

seguintes atribuições: 

I - analisar e aprovar as propostas de criação, modificação ou suspensão de Programas de 

Residência em Saúde, emanadas pelas respectivas Comissões (COREME, COREMU), como pré-

requisito ao seu encaminhamento à CNRM e CNRMS; 

II - acompanhar o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos Programas em 

funcionamento e propor melhorias quando pertinentes; 

III - apoiar a integração entre os Programas de Residência em Saúde da UFRN; 

IV - aprovar anualmente o Edital do processo seletivo para ingresso nos Programas e 

encaminhá-lo à COMPERVE para sua execução; 

V - deliberar acerca dos convênios e pactuações externas a UFRN; 

VI - orientar as ações administrativas demandadas pela COREME e COREMU; 

VII - deliberar sobre qualquer outra matéria na esfera de sua competência, ainda que não 

especificada neste artigo, observados a legislação pertinente.  

 

II - DAS COMISSÕES DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 

(COREME E COREMU) 

 

Art. 8o No âmbito de cada instituição hospitalar que tenha curso de Especialização na 

modalidade de Residência Médica, haverá uma Comissão de Residência Médica (COREME), 

constituída como uma instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM e 

da Comissão Estadual de Residência Médica - CEREM, devendo planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar os Programas de Residência Médica da instituição e os processos seletivos 

relacionados, nos termos do Decreto no 7.562, de 15 de setembro de 2011. 

§1o A COREME é um órgão Colegiado constituído na forma da Resolução no 02, de 03 

de julho de 2013, da Secretaria de Ensino Superior/Comissão Nacional de Residência Médica,  e 

integrado por: 

I - um coordenador e um vice-coordenador; 

II - supervisor de cada Programa de Residência Médica credenciado junto à Comissão 

Nacional de Residência Médica - CNRM; 

III - um representante de cada instituição de saúde participante e/ou conveniada; e 

IV - um representante dos médicos residentes por Programa de Residência Médica. 
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§2o Os grupos referidos nos incisos II, III e IV indicarão suplentes à COREME, que 

atuarão nas faltas e impedimentos de seus respectivos titulares. 

 §3o O coordenador e um vice-coordenador, eleitos de forma direta nos termos do 

Regimento da UFRN, dentre os membros da Comissão. 

 §4o O coordenador da COREME, terá mandato de dois anos, sendo permitida uma 

recondução consecutiva, e não acumulará suas funções com outras atividades administrativas da 

Residência Médica, exceto a função de supervisor de Programa de Residência. 

Art. 9o Ao coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME), compete: 

I - coordenar as atividades da COREME; 

II - convocar e presidir as reuniões da Comissão; 

III - submeter ao plenário da Comissão assunto específico de Residência Médica 

encaminhando-o para as providências cabíveis; 

IV - manter a Comissão informada de toda a legislação da CNRM e da UFRN; 

V - criar mecanismos de integração entre os Programas de Residência Médica entre si e 

as instituições universitárias; 

VI - coordenar o processo seletivo dos Programas de Residência Médica a ela 

vinculados; 

VII - representar a COREME junto à CEREM;  

VIII - representar a COREME junto a PPG/UFRN e a instituição hospitalar; 

IX - encaminhar à CEREM, PPG/UFRN e Gerências de Ensino e Pesquisa/EBSERH, 

informações atualizadas sobre os Programas de Residência Médica da instituição, mantendo as 

informações atualizadas nos sistemas de controle acadêmico da UFRN. 

Art. 10. À Comissão de Residência Médica (COREME) compete: 

I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades administrativas e 

acadêmicas dos Programa de Residência Médica a ela vinculados; 

II - definir os critérios para seleção dos candidatos aos Programas de Residência Médica 

e propor o Edital de seleção com o número de vagas à Comissão de Residências em Saúde (CRS) 

da PPG/UFRN; 

 III - definir o calendário anual de atividades e proceder ao seu registro no sistema 

acadêmico da UFRN; 

IV - fazer a gestão das bolsas da Residência Médica em conformidade com a legislação 

vigente e com a origem do recurso; 

V - encaminhar à Comissão de Residências em Saúde da PPG/UFRN e à CNRM a 

relação dos concluintes em cada período letivo; 

VI - atender as solicitações da CEREM e da CNRM; 

VII - deliberar sobre qualquer outra matéria na esfera de sua competência, ainda que não 

especificada neste artigo, observada a legislação pertinente;  

VIII - indicar à CRS/UFRN os supervisores dos Programas de Residências Médicas. 

Art. 11. As Residências Multiprofissionais em Saúde e em Área Profissional da Saúde 

serão representadas por uma única Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), nos 

termos da legislação pertinente.  

§1o A COREMU terá um coordenador e um vice-coordenador, eleitos de forma direta 

nos termos do Regimento da UFRN, dentre os membros da Comissão. 

§2o O coordenador da COREMU, terá mandato de dois anos, sendo permitida uma 

recondução consecutiva, e não acumulará suas funções com outras atividades administrativas da 

Residência em Saúde, exceto a função de supervisor de Programa de Residência. 
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§3o Em consonância com a nomenclatura utilizada na legislação federal acerca das 

Residências Multiprofissionais, cada Programa de Residência Multiprofissional terá um 

coordenador, que supervisionará o seu funcionamento acadêmico. 

§4o A função do coordenador do Programa de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde deverá ser exercida por profissional com titulação mínima de mestre e com 

experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou gestão 

em saúde.  

§5o A COREMU terá a seguinte constituição: 

I - o coordenador da Comissão; 

II – o Gerente de Ensino e Pesquisa de cada instituição hospitalar; 

III - o coordenador de cada Programa existente nas instituições hospitalares; 

IV - representante de cada curso de Graduação da UFRN cujas profissões estejam 

envolvidas com a Residência; 

V - um representante dos tutores de cada área profissional, escolhido por seus pares; 

VI - um representante dos residentes, de cada Programa, escolhido por seus pares. 

Art. 12. Ao coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), 

compete: 

I - convocar e presidir as reuniões da Comissão; 

II - submeter ao plenário da Comissão assunto específico de Residência 

Multiprofissional encaminhando-o para as providências cabíveis; 

III - manter a Comissão informada de toda a legislação da CNRMS e da UFRN; 

IV - criar mecanismos de integração entre os Programas de Residência Multiprofissional 

entre si e as instituições universitárias. 

Art. 13. À Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) compete: 

I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades administrativas e 

acadêmicas de todos os Programas de Residência Multiprofissionais e profissionais em saúde; 

II - definir os critérios para seleção dos candidatos aos Programas de Residência 

Multiprofissionais e profissionais em saúde e propor o Edital de seleção com o número de vagas à 

Comissão de Residências em Saúde (CRS) da PPG/UFRN; 

 III - definir o calendário anual de atividades e proceder ao seu registro no sistema 

acadêmico da UFRN; 

IV - fazer a gestão das bolsas da Residência Multiprofissional em conformidade com a 

legislação vigente e com a origem do recurso; 

V - encaminhar à Comissão de Residências em Saúde da PPG/UFRN, e à CNRMS a 

relação dos concluintes para emissão dos certificados; 

VI - atender as solicitações da CNRMS; 

VII - deliberar sobre qualquer outra matéria na esfera de sua competência, ainda que não 

especificada neste artigo, observada a legislação pertinente. 

 

III - DA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

Art. 14. Cada Programa de Residência Médica terá um supervisor, eleito de forma direta 

entre o corpo docente e de preceptores da Residência em questão e designado pelo Reitor da 

UFRN, o qual deverá ser Docente do quadro efetivo da UFRN, médico, portador de certificado de 

Residência Médica da área ou especialidade em causa. 

§1o Compete ao supervisor do Programa de Residência Médica: 

I - implementar as ações legais, normativas e administrativas referentes ao Programa; 

II - exercer, juntamente com à COREME, a direção administrativa do Programa; 
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III - convocar e presidir as reuniões do Programa; 

IV - submeter à COREME o plano anual de atividades, bem como o número de vagas 

para o ano seguinte; 

V - validar no sistema acadêmico da UFRN as atividades desenvolvidas no Programa sob 

sua responsabilidade; 

VI - selecionar entre os médicos da unidade hospitalar, aqueles que podem integrar o 

quadro de preceptores do Programa, assim como atribuir as atividades inerentes a cada preceptor; 

VII - registrar no Sistema de Gestão Acadêmica a relação dos preceptores do seu 

Programa; 

VIII - definir nos termos do Projeto Pedagógico da Residência o conteúdo acadêmico a 

ser ofertado anualmente;  

IX - representar o Programa sempre que houver necessidade; 

X - elaborar em conjunto com os demais preceptores, apresentar e publicar em padrão 

único, discutido em reunião da COREME, os protocolos assistenciais referentes a cada 

Programa/Especialidade, em particular, formadora de médicos residentes, para uniformização de 

condutas e controle da qualidade de assistência prestada em cada hospital no qual estão instalados 

e funcionando os respectivos Programas; 

XI - promover entre os residentes e preceptores a cultura da inter e 

multiprofissionalidade. 

§2o O docente supervisor de Residência Médica terá a mesma possibilidade de redução 

de carga horária de ensino, na forma prevista pela legislação da UFRN para as coordenações de 

outras modalidades de curso (Graduação e Pós-Graduação), devendo as suas atividades serem 

registradas na UFRN na forma da legislação pertinente, visando a sua progressão funcional.  

§3o Cada Programa de Residência deverá ter um supervisor adjunto, designado por 

Portaria do Reitor da UFRN, que substituirá o supervisor quando necessário e colaborará com as 

atividades da Residência.  

§4o Excepcionalmente, no caso de não existir a possibilidade de docente assumir a 

supervisão do Programa de Residência, profissional médico, cadastrado no corpo docente e de 

preceptores da Residência, portador de certificado de Residência Médica da área ou especialidade 

em causa, poderá assumir a supervisão da Residência Médica. 

Art. 15. Cada Programa de Residência Multiprofissional ou Profissional em Saúde terá 

um coordenador, eleito entre o corpo docente e de preceptores da Residência em questão e 

designado pelo Reitor da UFRN, o qual deverá ser docente e profissional da área de cada 

Residência. 

§1o Compete ao coordenador do Programa de Residência Multiprofissional ou 

Profissional em Saúde:  

I - fazer cumprir as deliberações da COREMU; 

II - garantir a implementação do Programa; 

III - coordenar o processo de auto avaliação do Programa; 

IV - coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto 

pedagógico junto à COREMU; 

V - constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores, 

submetendo-os à aprovação pela COREMU; 

VI - mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de 

gestão, ensino, educação, pesquisa e extensão; 

VII - promover a articulação do Programa com outros Programas de Residência em 

Saúde da instituição, incluindo a médica, e com os cursos de Graduação e Pós-Graduação; 
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VIII - fomentar a participação dos residentes, tutores e preceptores no desenvolvimento 

de ações e de projetos interinstitucionais em toda a extensão da rede de atenção e gestão do SUS; 

IX - promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com a 

Política de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da Comissão de Integração 

Ensino-Serviço - CIES; 

X - responsabilizar-se pela documentação do Programa e atualização de dados junto às 

instâncias institucionais locais de desenvolvimento do Programa e à CNRMS; 

XI - convocar e presidir as reuniões do Programa; 

XII - submeter à COREMU o plano anual de atividades, bem como o número de vagas 

para o ano seguinte; 

XIII - validar no Sistema Acadêmico da UFRN as atividades desenvolvidas no Programa 

sob sua responsabilidade; 

XIV - selecionar entre os profissionais da unidade hospitalar, aqueles que podem integrar 

o quadro de preceptores do Programa, assim como atribuir as suas atividades inerentes a cada 

preceptor; 

XV - registrar no Sistema de Gestão Acadêmica a relação dos preceptores do seu 

Programa; 

XVI - definir nos termos do Projeto Pedagógico da Residência o conteúdo acadêmico a 

ser ofertado anualmente;  

XVII - representar o Programa sempre que houver necessidade; 

XVIII - elaborar em conjunto com os demais preceptores, apresentar e publicar em 

padrão único, discutido em reunião da COREMU, os protocolos assistenciais referentes a cada 

Programa/Especialidade, em particular, formadora de residentes multiprofissionais, para 

uniformização de condutas e controle da qualidade de assistência prestada em cada Hospital no 

qual estão instalados e funcionando os respectivos Programas; 

XIX - promover entre os residentes e preceptores a cultura da inter e 

multiprofissionalidade. 

§2o O docente coordenador de Residência Multiprofissional terá a mesma possibilidade 

de redução de carga horária de ensino, na forma prevista pela legislação da UFRN para as 

coordenações de outras modalidades de curso (Graduação e Pós-Graduação). 

§3o Cada Programa de Residência deverá ter um vice-coordenador, que substituirá o 

coordenador quando necessário e colaborará com as atividades da Residência.  

§4o Excepcionalmente, no caso de não existir a possibilidade de docente assumir a 

Coordenação do Programa de Residência, um profissional técnico de nível superior integrante da 

Residência como docente ou preceptor, com Graduação no núcleo profissional do Programa em 

tela, titulação mínima de Mestre e experiência de no mínimo 3 anos nas áreas de formação, 

atenção ou gestão em saúde, poderá assumir a Coordenação. 

 

IV - DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DAS RESIDÊNCIAS MÉDICAS 

 

Art. 16. Os Programas de Residência Médica serão oferecidos sob a forma de acesso 

direto ou com pré-requisito, de acordo com a legislação vigente. 

Parágrafo único. O pré-requisito corresponde ao cumprimento de um programa de 

Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

Art.17. Os Programas de Residência Médica terão a duração mínima de 2 (dois) anos 

com carga horária anual mínima de 2.880 horas. 
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Art. 18. Os Programas de Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a 90% da 

carga horária, sob a forma de treinamento em serviço, destinando-se 10 a 20% para atividades 

teórico/complementares. 

Parágrafo único. Entende-se como atividade teórico-complementares: sessões de 

atualização; sessão anátomo-clínica; discussão de artigos científicos; sessão clínico-radiológica; 

sessão clínico-laboratorial; cursos, palestras e seminários, tanto no âmbito geral como no da 

especialidade. 

Art. 19. Das atividades teórico-complementares devem constar, obrigatoriamente, temas 

relacionados a Bioética, Ética Médica, Metodologia Científica, Epidemiologia e Bioestatística, 

além da participação do Médico Residente em atividades relacionadas ao controle das infecções 

hospitalares. 

Parágrafo único. As atividades teórico-complementares serão registradas como 

componentes curriculares no módulo de Residências em Saúde do Sistema de Gestão Acadêmica 

da UFRN e de responsabilidade do corpo docente da instituição. 

Art. 20. Os Projetos Pedagógicos dos Programas de Residência Médica têm requisitos 

mínimos a serem cumpridos a cada ano, de acordo com a especialidade e definidos em legislação 

específica. 

Parágrafo único. O Programa anual de cada Residência será identificado nos Sistemas 

Acadêmicos da UFRN da seguinte forma: 

 I - R1 - Programa para o primeiro ano de cada Residência; 

 II - R2 - Programa para o segundo ano de cada Residência; 

 III - R3 - Programa para o terceiro ano de cada Residência; 

   IV - R4 - Programa para o quarto ano de cada Residência; 

 V - R5 - Programa para o quinto ano de cada Residência. 

Art. 21. A preceptoria do médico residente deverá ser realizada por docentes e/ou por 

médicos portadores de certificado de Residência Médica da área ou especialidade em causa, ou 

possuidores de qualificação equivalente, a critério da Comissão Nacional de Residência Médica, 

devidamente credenciados pela COREME para tal fim. 

§1o A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas 

realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o Programa, exercida por 

profissional vinculado à instituição, com formação mínima de Especialista. 

§2o Cabe ao docente, devidamente credenciado pelo Programa de Residência Médica, 

orientar os residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o Programa, tendo a sua carga 

horária devidamente registrada no Sistema de Gestão Acadêmica da UFRN.  

§3o A carga horária do docente orientador deve ser devidamente registrada no Sistema de 

Gestão Acadêmica da UFRN. 

Art. 22. A programação de atividades do médico residente deve ter no máximo 60 

(sessenta) horas semanais, incluindo-se no máximo 24 (vinte e quatro) horas de plantão; um dia 

de folga semanal e 30 dias de repouso por ano. 

§1o O repouso semanal não se inclui dentro das 60 horas semanais previstas. 

§2o A programação de atividades do médico residente deve registrada no Sistema de 

Gestão Acadêmica da UFRN e devidamente validada pelos preceptores, docentes e pelo 

supervisor do Programa de Residência. 

Art. 23. A avaliação do aproveitamento do médico residente será feita através dos 

seguintes mecanismos: 

I - avaliação periódica através de provas escritas e/ou práticas; 
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II - avaliação periódica do desempenho profissional por escala de atitudes que incluam 

atributos tais como: comportamento ético, relacionamento com a equipe de saúde e com o 

paciente, interesse pelas atividades e outros. 

§1o A avaliação ocorrerá trimestralmente e deverá ser registrada na forma de conceito no 

Sistema de Gestão Acadêmica da UFRN. 

§2o Estará habilitado a passar para o próximo ano o residente que atender os seguintes 

requisitos: 

I - obtiver coeficiente de rendimento anual mínimo de 3 (CR = 3); 

II - cumprimento integral das atividades e da carga horária prevista no seu Programa de 

Residência. 

§3o No segundo período letivo do último ano do Programa, além das avaliações referidas 

no parágrafo anterior, cada residente deverá apresentar, uma monografia, ou artigo científico, 

sobre assunto de sua escolha e relativa à especialidade, a critério de cada Programa, a ser 

submetido em periódico científico indexado na forma de artigo. 

§4o Para realização dos trabalhos escritos, cada residente contará com um orientador, 

preferencialmente escolhido pelo aluno entre os docentes/preceptores cadastrados na Residência, 

designado pelo supervisor da Residência. 

Art. 24. A conclusão do Programa de Residência e o encaminhamento para a obtenção 

do certificado de conclusão do Programa dependerá de: 

I - cumprimento integral de carga horária prevista no Programa; 

II - aprovação na avaliação final do aproveitamento; 

III - desempenho profissional satisfatório medido por escala de atitudes. 

Art. 25. A avaliação de desempenho do aluno em cada componente do tipo disciplina, 

módulo, atividade ou bloco será traduzida de acordo com os seguintes conceitos:  

I - A - Muito Bom;  

II - B - Bom;  

III - C - Regular;  

IV - D - Insuficiente;  

V - E - Reprovado por faltas.  

§1o O coeficiente de rendimento (CR) será a média aritmética dos conceitos obtidos em 

cada avaliação, considerando para efeitos de cálculo que os conceitos A, B, C, D e E serão 

convertidos, respectivamente, nos seguintes valores numéricos: 5, 4, 3, 2 e 1.  

§2o Será considerado aprovado o aluno que apresentar conceito igual ou superior a “C” 

em cada avaliação e um CR mínimo de 3,0.  

Art. 26. Ao término de cada período letivo, o supervisor do Programa prestará 

informações à COREME e a CRS/UFRN quanto aos resultados das avaliações, registrando no 

SIGAA os residentes promovidos e os concluintes. 

 

V - DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS 

 

Art. 27. Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades 

Multiprofissional e Uniprofissional terão a duração mínima de dois anos, com carga horária de 60 

(sessenta) horas semanais e duração mínima de 2 (dois) anos, em regime de Dedicação Exclusiva, 

equivalente a uma carga horária mínima total de 5760 (cinco mil setecentos e sessenta) horas. 

Parágrafo único. O Profissional da Saúde Residente fará jus a um dia de folga semanal 

e a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser fracionados em dois períodos de 15 

(quinze) dias, por ano de atividade. 
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Art. 28. Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades 

Multiprofissional e Uniprofissional serão desenvolvidos com 80% (oitenta por cento) da carga 

horária total sob a forma de estratégias educacionais práticas e teórico-práticas, com garantia das 

ações de integração, educação, gestão, atenção e participação social e 20% (vinte por cento) sob a 

forma de estratégias educacionais teóricas. 

§1o Estratégias educacionais práticas são aquelas relacionadas ao treinamento em serviço 

para a prática profissional, de acordo com as especificidades das áreas de concentração e das 

categorias profissionais da saúde, obrigatoriamente sob a supervisão de docentes e de preceptores 

devidamente credenciados pela COREMU. 

§2o Estratégias educacionais teóricas são aquelas cuja aprendizagem se desenvolve por 

meio de estudos individuais e/ou em grupo, em que o profissional da saúde residente conta, 

formalmente, com orientação do corpo docente. 

§3o As estratégias educacionais teórico-práticas são aquelas que se fazem por meio de 

simulação em laboratórios, ações em territórios de saúde e em instâncias de controle social, em 

ambientes virtuais de aprendizagem, análise de casos clínicos e ações de saúde coletiva, entre 

outras, sob a orientação do corpo docente e dos preceptores devidamente credenciados pela 

COREMU. 

§4o As estratégias educacionais teóricas, teórico-práticas e práticas dos Programas devem 

necessariamente, além de formação específica voltada às áreas de concentração e categorias 

profissionais, contemplar temas relacionados à bioética, à ética profissional, à metodologia 

científica, à epidemiologia, à estatística, à segurança do paciente, às políticas públicas de saúde e 

ao Sistema Único de Saúde. 

Art. 29. A avaliação do desempenho do residente deverá ter caráter formativo e 

somativo, com utilização de instrumentos que contemplem os atributos cognitivos, atitudinais e 

psicomotores estabelecidos pela Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) da 

instituição. 

§1o A avaliação ocorrerá semestralmente e deverá ser registrada na forma de conceito no 

Sistema de Gestão Acadêmica da UFRN. 

§2o Poderá ser promovido para o ano seguinte o residente que atender os seguintes 

requisitos: 

I - ao cumprimento integral da carga horária exclusivamente prática do Programa 

prevista para o período; 

II - ao cumprimento de um mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária 

teórica e teórico-prática prevista para o período; 

III - obtiver coeficiente de rendimento anual mínimo de 3 (CR = 3). 

§3o Ao final do Programa, o profissional de saúde residente deverá apresentar, 

individualmente trabalho de conclusão de Residência, consonante com a área de concentração do 

Programa de Residência, sob a orientação do corpo docente ou dos preceptores devidamente 

credenciados  e  coerente com o perfil de competências estabelecido pela COREMU. 

Art. 30. A conclusão do Programa de Residência na UFRN e o encaminhamento para a 

obtenção do certificado de conclusão do Programa dependerá de: 

I - cumprimento integral de carga horária prevista no Programa; 

II - aprovação na avaliação final do aproveitamento. 

Art. 31. A avaliação de desempenho do residente em cada componente do tipo: 

disciplina, módulo, atividade ou bloco será traduzida de acordo com os seguintes conceitos:  

I - A - Muito Bom;  

II - B - Bom;  

III - C - Regular;  
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IV - D - Insuficiente;  

V - E - Reprovado por faltas.  

§1o O coeficiente de rendimento (CR) será a média aritmética dos conceitos obtidos em 

cada avaliação, considerando para efeitos de cálculo que os conceitos A, B, C, D e E serão 

convertidos, respectivamente, nos seguintes valores numéricos: 5, 4, 3, 2 e 1. 

§2o Será considerado aprovado o aluno que apresentar conceito igual ou superior a “C” 

em cada avaliação e um CR mínimo de 3,0.  

Art. 32. A supervisão permanente do treinamento do profissional da saúde residente 

deverá ser realizada por corpo docente assistencial e pelos preceptores devidamente credenciados 

com qualificação mínima de especialista na área profissional ou na área de concentração do 

Programa desenvolvido. 

 

VI - DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 33. O processo de seleção de candidatos a curso de Especialização em Residência 

Médica e de Residência Multiprofissional ou Profissional em Saúde é realizado, 

preferencialmente pela COMPERVE/UFRN, que realizará a seleção com base nas diretrizes 

estabelecidas pela COREME, COREMU e encaminhadas pela CRS/UFRN. 

Art. 34. Podem candidatar-se à Residência Médica os graduados em cursos de Medicina 

reconhecidos pelo CNE, ou estrangeiros, desde que habilitados pela legislação pertinente a 

exercer a profissão de médico no território nacional.  

Art. 35. Podem candidatar-se à Residência Multiprofissional os portadores de curso 

superior emitido por cursos reconhecidos pelo MEC, de acordo com profissões da saúde 

regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), com registro válido em seu conselho 

profissional nas áreas especificadas no Edital de seleção. 

Art. 36. O Edital do processo seletivo deverá conter as seguintes informações: 

I - os Programas de Residência oferecidos e respectivo número de vagas; 

II - os critérios de seleção; 

III - relação dos documentos exigidos para inscrição; 

IV - situação do Programa junto à CNRM ou CNRMS; 

V - perfil e habilitações do profissional. 

§1o O coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) e o coordenador da 

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) deverão enviar à Comissão de 

Residências em Saúde da PPG/UFRN a proposta de Edital para o processo seletivo, pelo menos 

45 dias antes da data do início da sua publicação. 

§2o Após aprovação do Edital pela Comissão de Residências em Saúde e sua publicação 

pela o coordenador da COREME e da COREMU devem notificar as autoridades competentes na 

forma previstas na legislação vigente. 

Art. 37. Em caso de desistência do residente do primeiro ano, a vaga deverá ser 

preenchida, a critério da COREME ou COREMU, na forma do Edital de seleção e da legislação 

vigente. 

Art. 38. A COMPERVE/UFRN encaminhará a Comissão de Residências em Saúde da 

UFRN e a COREME ou COREMU o resultado do processo seletivo, assim como a relação dos 

candidatos aprovados para registro no sistema de Gestão acadêmica da UFRN e nas demais 

instâncias. 
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VII - DOS RESIDENTES 

 

Art. 39. É assegurado aos residentes dos Programas de Residência em Saúde: 

I - as condições de ensino e de realização de trabalhos práticos descritos no plano anual 

de atividades do Programa; 

II - acesso aos equipamentos, serviços complementares de diagnósticos, biblioteca 

especializada, portal de periódicos disponíveis na UFRN e nos Hospitais Universitários; 

III - corpo de preceptores em regime de tempo integral; 

IV - alimentação durante o horário de trabalho; 

V - alojamento para repouso; 

VI - bolsa de estudo; 

VII - férias, na forma da legislação em vigor; 

VIII - todos os demais direitos e deveres dos demais alunos da UFRN. 

Parágrafo único. À profissional residente será assegurada a continuidade da bolsa de 

estudo durante o período de quatro meses, quando gestante, devendo, porém, o período da bolsa 

ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento da carga horária integral, nos termos da 

legislação pertinente. 

Art. 40. São deveres do residente: 

I - freqüentar o curso com assiduidade e pontualidade; 

II - cumprir os preceitos de ética e de deontologia previstos no Código de Ética da 

Profissão; 

III - comprovar inscrição no respectivo Conselho Regional da Profissão; 

IV - atender às normas internas de instituição hospitalar a que se vincular para efeitos de 

ensino. 

V - atender o regimento interno de cada Residência. 

Art. 41. O residente será regido pelas normas estabelecidas no Regimento Geral da 

UFRN para o corpo discente da instituição. 

Art. 42. As Comissões de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde, vinculadas a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte devem ajustar seus regimentos a estas normas no 

prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua aprovação. 

Art. 43. Das decisões da Comissão de Residência Médica (COREME) e da Comissão de 

Residência Multiprofissional (COREMU) caberá recurso à Comissão de Residências da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação.  

Art. 44. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Residências em Saúde da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, observadas as normas internas da UFRN. 

Art. 45. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 



 00745.000142/2018-09
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Esplanada dos Ministérios, Bloco C - 7º  Andar

70046-900 - Brasília/DF
Fone: (61) 2020-1033

 
 
Ofício Circular nº 26/2019-MP
 

Aos Senhores Dirigentes de Gestão de Pessoas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec)

Assunto: Editais de concursos públicos -  candidato com formação superior em área correlata à
exigência de titulação do edital.

 

Senhores Dirigentes,

 

1. Em atenção à Decisão Judicial exarada no Processo nº  1012153-72.2017.4.01.3400 da
8ª Vara Federal Civil da SJDF, oriento que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal (Sipec) adotem as medidas necessárias para que os seus editais de
concursos públicos e de processos seletivos simplificados de que trata a Lei nº  8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passem a conceder ao candidato de qualificação superior à exigida à vaga
ofertada, a possibilidade de ser investido no cargo ou emprego público almejado, desde que a
formação superior possua abrangência suficiente para abarcar todos os conhecimentos
exigíveis para o cargo de nível técnico previsto no edital, controle este que deve ser efetivado
casuisticamente pelo Administrador de cada órgão ou entidade realizador do certame.
2. Importa observar que os editais de concursos públicos são de responsabilidade dos
órgãos ou entidades integrantes do Sipec que promovem os certames, não havendo ingerência deste
Órgão Central na elaboração e publicação desses instrumentos, ou seja, não se constitui em instância
revisora de editais de concurso.

 

Atenciosamente,

 
SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

Assinatura eletrônica do dirigente

Documento assinado eletronicamente por WAGNER LENHART, Secretário de Gestão de
Pessoas , em 07/02/2019, às 18:11.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 7823719 e o
código CRC 65560462.
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