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NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO ANO OPCIONAL (R3) DO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS 
 

Pelo presente Edital, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, por meio da COMISSÃO DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME), instituída pela Portaria SMS/GAB/81 de 26 de setembro de 2013, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares e de acordo com o art. 2º, da Lei nº 6.932 de 07 de julho de 1981 e, 
observando a Resolução CNRM nº 12, de 16 de setembro de 2004, a Resolução CNRM nº 04, de 23 de outubro 
de 2007 e a Resolução nº 3, de 16 de setembro de 2011, torna públicos os procedimentos, critérios e normas do 
PROCESSO SELETIVO para fins de admissão em seu Ano Opcional de Continuidade – R3- do PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, para ingresso no 1º semestre de 2018. 
 

 I – DO PROCESSO SELETIVO   
1.1. A admissão no Ano Opcional de Continuidade – R3- do Programa de Residência em Medicina de Família 
e Comunidade será realizada mediante a classificação obtida neste Processo Seletivo, com aproveitamento de 
candidatos classificados até o limite das vagas fixado para o Programa. 
1.2. A avaliação do Processo Seletivo, conforme disposto na Resolução CNRN Nº 03, de 16 de setembro 
de 2011, será realizado em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, constituída de Prova 
Objetiva. 
1.3.  As vagas definidas neste Edital serão preenchidas no prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado. 
1.4. Os resultados deste Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o preenchimento das vagas 
previstas neste Edital. 
1.5. A responsabilidade pela organização do processo seletivo será de responsabilidade da Comissão de 
Residência Médica de Florianópolis. 
 

 
2.1. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 10 vagas. 

2.2. Dos requisitos para concorrer às vagas: 
2.2.1. O candidato deverá possuir no ato da matrícula, os pré-requisitos abaixo relacionados: 
a) Curso de Medicina: graduação em medicina concluída e registro no respectivo Conselho 
Profissional. 
b) Declaração ou Certificado de Conclusão de Residência em Medicina de Família e Comunidade.  
c) Em se tratando de médicos estrangeiros, há necessidade da apresentação de visto definitivo de 
permanência no país, devendo, ainda, estar habilitado para o exercício legal da Medicina no Brasil, por 
meio de inscrição no CRM definitivo, conforme as Resoluções CFM no 1.669/2003 e 1.620/2001. 
d) No caso de médicos brasileiros formados por instituições estrangeiras, o diploma deverá ser revalidado 
por universidade pública, de acordo com a Resolução no 1.669/03, do CFM. 
2.3.         Das Bolsas: 
    O candidato aprovado para a realização da Residência Médica terá direito à bolsa no valor de: 
a) R$ 3330,43 * (três mil, trezentos e trinta reais, e quarenta e três centavos), de acordo com a legislação vigente. 

  * Esse valor poderá ser acrescido de bolsa complementar no  valor d e  R$ 2.976,26* (dois mil, novecentos e 
setenta e seis reais e vinte e seis centavos) pago pela instituição, a título de valorização do médico residente. 

 
2.4. A descrição sumária das atividades a serem executadas: 
a) Atendimento em Centros de Saúde (mínimo 20 horas, máximo 32 horas) , oficinas teóricas, estágios em 
serviços  de  saúde especializados, atividades de pesquisa, atividades de ensino à distância e outras atividades 
com ênfase na gestão de sistemas de saúde. 
 
 
 

II – DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DAS BOLSAS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES, DURAÇÃO DO CURSO, DA 
CARGA HORÁRIA E DA MODALIDADE DO CURSO 



2.5.    A duração do curso: 
a) 12 meses (março de 2018 a fevereiro de 2019). Para cada ano de participação no Programa de Residência, terá 
direito a um (1) mês de férias. 
 
2.6.    A carga horária: 
a) 2880 horas (60 horas por semana). 
 
2.7.    A modalidade do curso de Residência será: 
a) Presencial em período integral. 
 
 

 III - DA INSCRIÇÃO   
 
3.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital e na legislação pertinente, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2. As inscrições serão realizadas por meio da INTERNET, no período de 01  de  març o  de 2018 a 15 14 
de março de 2018 às 18 horas, através do endereço eletrônico  http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/, 
observados os itens estabelecidos no capítulo II, deste edital. 
3.3. O candidato ao realizar sua inscrição, deverá ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o 
formulário de inscrição on-line e transmitir os dados pela Internet. 
3.4. A inscrição é isenta do pagamento da taxas. 
3.5. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição. 
3.6.  Informações complementares referentes à inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 
3.7. É de responsabilidade do candidato a  c o m p r e e n s ã o  do Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de quaisquer itens constantes no mesmo. 
3.8. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição via Internet pelo 
candidato. 
3.8.1 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que 
preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente. 
3.9. O candidato que necessitar de condição especial para realização das provas objetivas deverá 
solicitar por escrito, conforme modelo, e encaminhar ao  emai l :  espf lor ipa res idenc ia @gmai l .com  
 
 

 
 

3.10. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas. 
3.11. A solicitação de condições especiais para realização das provas será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
3.12. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 
 

 

 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
Processo Seletivo Edital n° XX/2018 

Nome do candidato: 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade 
Vem REQUERER condições especiais para realização da prova. 
Descrever: 
Datar / Local: 
Assinatura: 

http://www.institutomais.org.br/


 IV – DAS PROVAS OBJETIVAS   
4.1. O Processo Seletivo constará de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. 
4.2. As provas objetivas constarão de 20 questões de múltipla  escolha  e  versarão  sobre  os  conteúdos 
referentes à formação do médico de família e comunidade. 
4.3. As provas objetivas serão avaliadas conforme estabelecido no Capítulo V, deste edital. 
4.4. A bibliografia recomendada está descrita no anexo 1. 
 

 V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS   
5.1. As Provas serão realizadas na cidade de FLORIANÓPOLIS/SC, na data prevista de 15 de março de 2018. 
5.2. As informações do local para a realização das provas serão divulgadas oportunamente em Edital de 
Convocação, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento e estarão disponibilizadas: 
5.2.1. Nos sites  http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/  
5.2.2. Ao candidato somente será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local, a 
serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 5.2, deste capítulo. 
5.3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 
5.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento etc., deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas. 
5.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
minutos, munido de: 
a) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou 
cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselho de Classe e 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
b)  Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
 
5.5.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação 
do candidato com clareza. 
5.5.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
5.5.2.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
5.5.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
5.5.5. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
5.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local 
de exame com armas ou aparelhos eletrônicos (calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3, relógio digital e outros equipamentos 
similares). 
5.6.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização 
das provas, o candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
5.9. Recomenda-se ao candidato que não compareça ao local de realização de prova com material não 
permitido. O(s)material(is) não autorizado(s), eventualmente trazido(s), será(ão)acondicionado(s) em saco(s) 
plástico(s) e lacrado(s), não assumindo a Escola de Saúde Pública qualquer responsabilidade pelo extravio, 
roubo ou avaria de qualquer material ou equipamento ocorrido dentro dos locais de prova. 
5.10. A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, configura-se como tentativa de fraude e implicará na 
exclusão do candidato do concurso, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 
5.11 Durante a realização  das  provas,  não  será  permitida  nenhuma  espécie  de  consulta  ou  comunicação  
entre  os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
 
 
 
5.12. Quanto às Provas objetivas: 
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5.12.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e 
marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de 
Respostas é o único documento válido para correção. 
5.12.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 
resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
5.13 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, anulando as questões eventualmente rasuradas. 

5.13.1. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas cedidas para a execução da 
prova. 
5.13.2. A totalidade da Prova terá a duração de 3 (três) horas. 
5.13.3. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 hora. 
5.13.4. Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
5.15. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.5.; 
c) Não comparecer à realização da prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Ausentar-se da  sala  de  provas  sem  o  acompanhamento  do  fiscal,  ou  antes,  do  tempo  mínimo  
de  permanência estabelecido no item 5.15.4; 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito, ou por 
qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de: livros, notas, impressos e outros similares não 
permitidos; 
f) For surpreendido portando calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares; 
g) Tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas. 
h) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
i) Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização da prova; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a quaisquer 
dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
k) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
l) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
m) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de respostas; 
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo. 

5.16. Após o tempo mínimo estabelecido para permanência em sala de aula o candidato, ao terminar a sua 
prova, poderá levar o seu caderno de questões, deixando com o fiscal da sala a sua folha de respostas, que será 
o único documento válido para correção. 
5.17. O candidato ao terminar sua prova e de posse de seu caderno de questões, deverá retirar-se 
imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências do mesmo, 
bem como não poderá utilizar os banheiros. 
5.18. Os gabaritos   da   prova   objetiva,   considerados   como   corretos,   serão   divulgados   no   endereço   
eletrônico http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/, em data a ser comunicada no dia da realização das provas. 
5.19. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
5.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
5.21. Os dois últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e a folha de resposta ao mesmo 
tempo. 
5.22. A falta de assinatura na folha de repostas ou a não entrega do caderno de questões implicará na 
desclassificação do candidato. 
5.23. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
5.24. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o 
mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo válidas as questões já assinaladas, desde que o 
cartão resposta tenha sido também assinado. 
5.25. No dia da realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 

 

 VI – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA   
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6.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a vinte (20)  pontos. 
6.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto. 
6.3. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
6.4.       Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver no conjunto de pontos igual 
ou superior a 10 (dez). 
6.5. O candidato ausente e não habilitado será eliminado do Processo Seletivo. 
6.6. Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 
 

 VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS   
7.1. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva. 
7.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de classificação. 
7.3. O resultado do Processo Seletivo será divulgado na Internet nos endereços eletrônicos 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ e caberá recurso nos termos do capítulo VIII, deste Edital. 
7.4. A lista de Classificação Final/Homologação, após avaliação  dos eventuais  recursos interpostos,  será  
divulgado  na Internet nos endereços eletrônicos http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ . 
7.5. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
7.5.1. Para o Processo Seletivo de Residência Médica: 
a) Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe o 
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03; 
b) Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições. 
 

 VIII – DOS RECURSOS   
8.1. Caberá recurso: 
8.2. Contra qualquer questão das provas, erros ou omissões do gabarito, desde que devidamente 
fundamentado, no prazo de 1 (um) dia útil, contados da divulgação do gabarito oficial; 
8.3. Contra a lista de classificação e atribuições de notas, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir 
da data da divulgação da lista; 
8.4. Na hipótese de recurso previsto no item 8.2, deverá o candidato indicar a bibliografia utilizada como 
fundamento. 

8.5. O recurso deverá conter todos os dados que informe a identidade do reclamante, seu endereço 
completo, seu número de inscrição. 
8.6. Os recursos previstos nos itens 8.2 e 8.3 deverão ser realizados pessoalmente na Escola de Saúde Pública 
de Florianópolis 
8.7. Não será aceito recurso interposto por fax, telex, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 
8.8. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato para cada evento. 
8.9. A decisão dos recursos deferidos será disponibilizado nos endereços  eletrônicos 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 
8.10. O ponto correspondente à anulação de questão de prova objetiva, em razão do julgamento de recurso, será 
atribuído a todos os candidatos, procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos candidatos e divulgação 
de nova lista de aprovados. 
8.12. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
8.13. A decisão dos recursos pela sua procedência ou não, pela Banca Examinadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 IX - DA MATRICULA  
 
9.1 A matrícula para os aprovados no Processo Seletivo será realizada na Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, no dia 21/03/2018. 
9.2. Os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos exigidos e de caráter obrigatório para a 
matrícula, a seguir discriminado: 
 

a) 02 Cópias da carteira de identidade (frente e verso); 
b) 02 Cópias do CPF; 
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c) 02 Cópias do título de eleitor (frente e verso); 
d) 02 Cópias da Certidão de quitação eleitoral; 
e) 02 Cópias da certidão de nascimento ou casamento; 
f) 02 Cópias do diploma do curso de Medicina; (autenticado) (frente e verso); 
g) 02 Cópias da carteira do CRM/SC ou cópia autenticada do protocolo de solicitação de registro no 

referido Conselho*; 
h) 02 Cópias da Certidão de Reservista (frente e verso); 
i) 02 Cópias de comprovante de residência (água, luz ou telefone); 
j) 02 Cópias do nº do PIS/PASEP (cópia da Carteira de Trabalho ou extrato fornecido pela Caixa Econômica 

Federal); 
k) 01 Cópia da carteira de vacina contra Hepatite B, tríplice viral e antitetânica; 
l) 01 Cópia do Cartão do SUS; 
m) 01 Cópia da Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais; e 
n) 01 foto 3x4 colorida e recente. 

  *O contrato será efetivado somente após apresentação do comprovante de inscrição no CRM/SC. 
 
9.3 Os candidatos aprovados e matriculados deverão se apresentar, obrigatoriamente, no dia 26 (vinte e 
seis) de março de 2018 para o início da Residência Médica, considerado regime especial de formação em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais. 
 

 X – DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO   
10.1. O resultado final do Processo Seletivo será homologado por meio de edital, contendo os nomes 
dos candidatos classificados, que será publicado no endereço eletrônico 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/ 
10.2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo encerra-se 4  (quatro) dias após o início das 
atividades dos Programas de Residência. 
 

 XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
11.1. Todos os termos aditivos, comunicados, respostas de requerimentos e recursos, bem como locais, 
horários de prova e convocações para qualquer ato relacionado a esse Processo Seletivo, serão publicados 
no endereço eletrônico http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/. 
11.1.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não fará qualquer comunicado, convocação ou dará 
resposta a recursos e petições, por qualquer outro meio ou mídia. 
11.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo 
Seletivo, valendo para esse fim, a homologação publicada conforme especificado no item 11.1 deste edital. 
11.3. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 

11.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e 
desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal. 
11.5. É de responsabilidade do candidato acompanhar as convocações até que se expire o prazo de 
validade do Processo Seletivo. 
11.6. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrente do não comparecimento no prazo estabelecido para apresentação dos documentos em 
virtude da convocação. 
11.7. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à apresentação para 
contração e exercício correrão a expensas do próprio candidato. 
11.8. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
11.9. A legislação a ser abordada será aquela vigente até a data de publicação do presente edital. 
11.10. A entrega de documentos e requerimentos, exceto quando expressamente vedada pelo presente 
Edital, poderá ser feita, nos prazos previstos, no endereço e horários a seguir informados 
11.10.1. A entrega de documentos à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, exceto  quando 
expressamente vedada pelo presente edital, poderá ser feita das seguintes formas: 
a) Pessoalmente, ou por procurador legalmente constituído ao qual o candidato deverá outorgar 
poderes específicos para a entrega dos documentos; ou 
b) Por via postal. 
11.10.2. Os documentos encaminhados por via postal devem ser despachados com a devida antecedência para 
que sejam entregues à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis rigorosamente no prazo determinado 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/


pelo edital. 
11.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização deste Processo Seletivo.  

 
 
 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS - SMS 
 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº 6100 - Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1593 
Horário de atendimento: dias úteis das 8h às 18h. 
 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME)  
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Florianópolis, 01 de março de 2018. 
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