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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
NO CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

SEGUNDA ETAPA
PROVA PRÁTICA - PROCESSO SELETIVO 001/2023

CONVOCAÇÃO

O Programa de Residência Multiprofissional No Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência torna

pública a convocação para a prova prática para os candidatos habilitados, conforme o Resultado da

Prova Objetiva publicado em 27/01/2023 e disponível para consulta no endereço

http://www.institutosantosdumont.org.br/residencia-multiprofissional/:

1. A Prova Prática será realizada em 01 de fevereiro de 2023 e acontecerá no seguinte
endereço:
Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi
Rodovia RN 160, Km 1.5,  nº 2010 - Distrito de Jundiaí
CEP 59280-970 | Macaíba/RN
Ponto de referência: ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Macaíba/RN

2. O acesso ao local de realização da prova ocorrerá das 7h30 às 08h (horário oficial local).

3. O candidato que chegar após as 08h não terá acesso ao local de realização da prova
prática e será eliminado do Processo Seletivo.

4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de
realização da prova e o comparecimento no horário determinado no item 2 desta
convocação, sendo recomendado o prévio reconhecimento do local de realização da prova.

5. Logo na chegada ao local de prova os candidatos deverão se identificar na portaria para
serem direcionados à recepção.

6. Na recepção, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de
identificação utilizado na inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pelo Instituto
Santos Dumont, para ter acesso à sala de espera pré-prova.

7. Na sala de espera os candidatos receberão a chave de um armário onde poderão guardar
seus pertences.

8. O armário disponibilizado aos candidatos possui as seguintes dimensões: 25 cm X 50 cm X
42 cm.
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9. Não será permitida a utilização de qualquer dispositivo eletrônico durante todo o período de
duração da prova prática, a exemplo de celulares, relógios digitais, laptops, tablets entre
outros.

10. Antes de entrar na sala, os candidatos receberão um envelope porta-objetos, onde deverão
guardar tudo que não é permitido na hora da prova. Esse envelope deve ser fechado e
lacrado e guardado dentro da própria bolsa ou em armário com chave disponibilizado pela
instituição. Os dispositivos eletrônicos devem ser desligados.

11. O período previsto para a realização da prova será de 08h15 às 13h15 (horário oficial local).
O tempo pode ser estendido a depender do andamento das atividades.

12. A prova prática será composta por um conjunto de quatro estações, envolvendo
situações-problema e execução de tarefas tendo como referência os conteúdos, habilidades
e competências relacionados à educação e ao trabalho interprofissional para o cuidado à
saúde da pessoa com deficiência, conforme os conteúdos programáticos do Eixo Comum
bem como os princípios, diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde.

13. Cada estação da prova prática será pontuada de 0 (zero) a 2,5 (dois vírgula cinco),
implicando em nota máxima de 10 (dez) pontos para o conjunto das quatro estações.

14. Conforme itens 4.1 e 8.2.3. do Edital 001/2023, os candidatos inscritos atestam ciência e
concordância sobre o fato de que a aplicação da prova prática será filmada, para fins de
documentação, e o conteúdo das filmagens utilizado pelo ISD para o esclarecimento de
dúvidas.

15. A inobservância dos itens 3, 6, 8, 9 acarretará a eliminação do candidato do Processo
Seletivo.

Macaíba, 27 de janeiro de 2023.


