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PROCESSO SELETIVO DE TUTORES PARA O 
PLANO INTEGRADO DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

COMUNICADO Nº 00  1   DO EDITAL PIRS 003/2021  

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas – FESP Palmas, por meio de Comissão de Seleção
instituída  pela  Portaria INST/FESP  Nº  55,  de  21 de  Julho de  2021,  no  uso  das  atribuições  e  em
conformidade com a Resolução/CNRMS n° 02, de 13 de abril de 2012, que dispõe sobre Diretrizes Gerais
para os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde e Resolução/CNRM n°
02, de 07 de julho de 2005, que dispõe sobre a estrutura,  organização e funcionamento da Comissão
Nacional de Residência Médica, estabelecendo os requisitos mínimos dos Programas; Em conformidade
também com a Lei 2.240 de 23 de março de 2016, que reestrutura o Plano Integrado de Residências em
Saúde e o Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para Educação. Considerando ainda a
portaria FESP n° 29 de 08 de Abril de 2017, que reestrutura o Programa Municipal de Bolsas de Estudo e
Pesquisa para a educação pelo trabalho para a saúde que foi alterada em seus anexos I e II pela Portaria
Conjunta FESP/SEMUS nº 01, de 11 de maio de 2021, comunica a RETIFICAÇÃO do Edital PIRS 003/2021
que trata do processo seletivo das vagas para Tutores do Plano Integrado de Residências em Saúde -
PIRS.

Onde se lê:

8.1.3 Para efetivação da inscrição o candidato deverá incluir, de forma obrigatória, arquivos em formato
digital na extensão PDF com tamanho máximo de 3 MB, contendo os seguintes documentos legíveis: RG,
CPF,  Diploma de Graduação em curso da área da saúde (frente  e  verso),  Diploma de Mestrado ou
declaração em curso da área da saúde ou afins essa declaração não prova o mestrado (frente e
verso) comprovante de disponibilidade de carga horária (Anexo II) e, para os candidatos que possuam
vínculo  com a SEMUS/Palmas, anexar também o comprovante de vínculo com a SEMUS/Palmas (Ex.
contracheque atual, declaração do chefe imediato e/ou declaração do Recursos Humanos); Comprovação
de atuação por no mínimo 3 anos de atuação no SUS conforme a Resolução/CNRMS n° 02, de 13 de abril
de 2012, do item 5.1.4. deste edital, este último para todos os candidatos (Interno ou Externo); 

Leia-se:

8.1.3 Para efetivação da inscrição o candidato deverá incluir, de forma obrigatória, arquivos em formato
digital na extensão PDF com tamanho máximo de 3 MB, contendo os seguintes documentos legíveis: RG,
CPF,  Diploma de Graduação em curso da área da saúde (frente  e  verso),  Diploma de Mestrado ou
declaração de conclusão de Mestrado na área da saúde ou afins, expedida nos últimos 30 (trinta)
dias, (frente e verso) comprovante de disponibilidade de carga horária (Anexo II) e, para os candidatos que
possuam vínculo com a SEMUS/Palmas, anexar também o comprovante de vínculo com a SEMUS/Palmas
(Ex.  contracheque  atual,  declaração  do  chefe  imediato  e/ou  declaração  do  Recursos  Humanos);
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Comprovação de atuação por no mínimo 3 anos de atuação no SUS conforme a Resolução/CNRMS n° 02,
de 13 de abril  de 2012,  do item 5.1.4.  deste  edital,  este  último para  todos  os candidatos (Interno  ou
Externo); 

Onde se lê:

9.2.1 DO CURRÍCULO

a)  Considerar-se-á  a  documentação  apresentada  no  ato  da  inscrição,  conforme os  itens  dispostos  no
quadro de pontuação dos Anexos III a VI;

Leia-se:

9.2.1 DO CURRÍCULO

a)  Considerar-se-á  a  documentação  apresentada  no  ato  da  inscrição.  Conforme  os  itens  dispostos  no
quadro de pontuação dos Anexos III a VI,  não será considerado um mesmo documento repetido para
pontuar em mais de uma alínea;

Onde se lê:

Alínea “h”  Publicação de artigos em revistas científicas, capítulo de livro ou livro, relacionado à Área da
Saúde, nos últimos 7 anos. quantidade de documentos 4. 

ANEXO VI  – QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO DOS
CANDIDATOS ÀS VAGAS 12 E 13 - TUTOR DE PESQUISA

Títulos

Quantidade
máxima de

documentos
entregues

Valor do
Título

Valor Máximo
dos Títulos

Estimativa
de

Pontuação

a) Certificação de conclusão de curso lato sensu
e scripto sensu na área da saúde ou educação,
realizado nos últimos 7 anos, exceto aqueles
já  apresentados  para  atender  os  requisitos
da vaga.

2 0,2 0,4

b) Exercício de atividade profissional,  em nível
superior,  não-cumulativa com outras quaisquer
no mesmo período, no Sistema Único de Saúde,
nos últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação,
não será considerada fração de semestre).

4
0,1  por

semestre
0,4

c)  Exercício  de  atividade  profissional  docente,
em nível superior, em disciplinas de Metodologia
Científica, não-cumulativa com outras quaisquer

4 0,2  por
semestre

0,8
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no mesmo período,   na  área  da Saúde,   nos
últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação, não
será considerada fração de semestre).

d) Participação em projeto de ensino, pesquisa e
extensão  na  condição  de  coordenador,
orientador  ou  pesquisador  colaborador,
relacionados  à  Área  de  Conhecimento  da
vaga pleiteada, nos últimos 7 anos.

3 0,20 0,6

e)  Participação   como  facilitador  ou  tutor  em
Programas  de  Residência  em  Saúde,   nos
últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação, não
será considerada fração de semestre).

4
0,1 por

semestre
0,4

f)  Certificação  de  conclusão  de  Curso  com
ênfase  em  Metodologias  Ativas,  com  carga
horária mínima de 40 horas.

2 0,10 0,2

g)  Apresentação  de  trabalho  em  evento
científico  regional,  nacional  ou  internacional,
relacionado à Área de Saúde, dos últimos 7
anos.

2 0,10 0,2

h) Publicação de artigos em revistas científicas,
capítulo de livro ou livro, relacionado à Área da
Saúde, nos últimos 7 anos.

4 0,20 0,6

i) Participação em Comitê de Ética em Pesquisa
e/ou  Comissões  de  Avaliação  de  Projetos  e
Pesquisa, nos últimos 7 anos.

2 0,20 0,4

Leia-se:

Alínea “h”  Publicação de artigos em revistas científicas, capítulo de livro ou livro, relacionado à Área da
Saúde, nos últimos 7 anos. quantidade de documentos 3.

ANEXO VI  – QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO DOS
CANDIDATOS ÀS VAGAS 12 E 13 - TUTOR DE PESQUISA

Títulos

Quantidade
máxima de

documentos
entregues

Valor do
Título

Valor Máximo
dos Títulos

Estimativa
de

Pontuação

a) Certificação de conclusão de curso lato sensu
e scripto sensu na área da saúde ou educação,
realizado nos últimos 7 anos, exceto aqueles
já  apresentados  para  atender  os  requisitos
da vaga.

2 0,2 0,4

b) Exercício de atividade profissional,  em nível
superior,  não-cumulativa com outras quaisquer
no mesmo período, no Sistema Único de Saúde,
nos últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação,

4 0,1  por
semestre

0,4
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não será considerada fração de semestre).

c)  Exercício  de  atividade  profissional  docente,
em nível superior, em disciplinas de Metodologia
Científica, não-cumulativa com outras quaisquer
no  mesmo período,   na  área  da Saúde,   nos
últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação, não
será considerada fração de semestre).

4
0,2  por

semestre
0,8

d) Participação em projeto de ensino, pesquisa e
extensão  na  condição  de  coordenador,
orientador  ou  pesquisador  colaborador,
relacionados  à  Área  de  Conhecimento  da
vaga pleiteada, nos últimos 7 anos.

3 0,20 0,6

e)  Participação   como  facilitador  ou  tutor  em
Programas  de  Residência  em  Saúde,   nos
últimos 7 anos. (Para efeito de pontuação, não
será considerada fração de semestre).

4
0,1 por

semestre
0,4

f)  Certificação  de  conclusão  de  Curso  com
ênfase  em  Metodologias  Ativas,  com  carga
horária mínima de 40 horas.

2 0,10 0,2

g)  Apresentação  de  trabalho  em  evento
científico  regional,  nacional  ou  internacional,
relacionado à Área de Saúde, dos últimos 7
anos.

2 0,10 0,2

h) Publicação de artigos em revistas científicas,
capítulo de livro ou livro, relacionado à Área da
Saúde, nos últimos 7 anos.

3 0,20 0,6

i) Participação em Comitê de Ética em Pesquisa
e/ou  Comissões  de  Avaliação  de  Projetos  e
Pesquisa, nos últimos 7 anos.

2 0,20 0,4

Palmas-TO, 28 de Julho de 2021.

MARIA DO SOCORRO ROCHA SARMENTO NOBRE

Presidente da Comissão do Processo Seletivo


