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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

 

 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
MULTIPROFISSIONAL – SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 

 
 

O INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD -  INTO, torna 

público o Edital para os Cursos de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do segundo 

semestre de 2022, de abordagem teórico-prática com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96 e pautado nos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde 

(SUS), desenvolvido em áreas específicas que permitem o aprimoramento dos conhecimentos e 

habilidades técnicas através de atividades de treinamento em serviço e intercâmbio com os 

profissionais do Instituto. 

Apresentação: 

O Curso de Aperfeiçoamento do INTO disponibiliza para o profissional da área da saúde, opção 

de aperfeiçoamento nas áreas de: Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia Hospitalar, Serviço Social, 

Terapia Ocupacional, Psicologia, Técnico em Radiologia, e Técnico em Tomografia 

Computadorizada. 

Objetivo do curso: 

Proporcionar o aperfeiçoamento de profissionais das diversas áreas da saúde, nas subáreas que 

envolvem a assistência ao paciente ortopédico de média e alta complexidade. 

O curso fornecerá módulo teórico e prático, conforme descrito abaixo:   

MÓDULO DISCIPLINAS DATA 

ACOLHIMENTO  Normas e Procedimentos 17 a 21/10/2022 
 

 
 

 
 

TEÓRICO 
GERAL 

Gerenciamento de Risco 17 a 21/10/2022 
 

Metodologia do Trabalho Científico 
17 a 21/10/2022 

Controle de Infecção Hospitalar 
17 a 21/10/2022 

Biossegurança 
17 a 21/10/2022 

Qualidade e Segurança no Ambiente 
Hospitalar 

17 a 21/10/2022 

Proteção Radiológica 
17 a 21/10/2022 

Suporte Básico de Vida 
17 a 21/10/2022 

Política Pública de Saúde no Brasil 
17 a 21/10/2022 

Integralidade do Cuidado 
17 a 21/10/2022 
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 Medidas de Contenção da Covid 19 
17 a 21/10/2022 

PRÁTICO Atividades Práticas na Área Habilitada 
 

A partir de 21/10/2022 

 

Observações:  

- Ao término do curso cada aluno deverá entregar e apresentar ao menos um (01) trabalho de 

conclusão do curso nos moldes definidos pela área correspondente, dentro do prazo máximo de 

trinta (30 ) dias do final do curso.  

- Após o término do curso e a entrega do trabalho de conclusão aprovado pela área 

correspondente, o aluno deverá solicitar o Certificado de Conclusão do Curso e entregar o crachá 

na secretária da UPGREM.  

- As datas dos módulos do curso poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades da 

Instituição, contudo enfatiza-se que será priorizada a realização do Módulo Teórico na semana 

de  17 a 21/10/2022, presença obrigatória. 

Critérios de avaliação do curso: 

- Aproveitamento no Módulo Teórico Geral (mínimo de 75% de frequência). 

- Aproveitamento no Módulo Prático (frequência integral). 

- Apresentação de Trabalho de Conclusão do Curso (caráter obrigatório de acordo com o exigido 

em cada área). 

Regime e duração do curso: 

- Carga horária total: de acordo com cada curso (vide quadros 2; 3; 4; 5) e protocolos de cada 

curso veja no link:  https://www.into.saude.gov.br/  

- Regime: mínimo de 20 horas semanais, distribuídas em dias específicos de acordo com o 

programa de cada área. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelo Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO/MS, na sua sede situada a Avenida Brasil, n°500 

– São Cristóvão – Rio de Janeiro. 

1.2 Os Programas dos cursos de Aperfeiçoamento Multiprofissional serão realizados no 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO/MS, e 

estabelecem as condições deste EDITAL sob os termos elencados nos itens abaixo relacionados. 

https://www.into.saude.gov.br/
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1.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.4  Ao inscrever-se, o candidato estará declarando, sob as penas da lei, que concluiu  sua 

formação na área específica para a qual concorre (QUADRO 01), devidamente autorizado e 

reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil – MEC. 

2.  REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:  

2.1 Primeiramente realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$70,00 (setenta 

Reais), em favor da Associação de Amigos da Coordenação de Ensino e Pesquisa do INTO - 

(AACOENP),  portadora do CNPJ nº 07.077.756/0001-88. O depósito ou transferência direta 

deverá ser realizado em favor de: AACOENP na conta do Banco nº 001, BANCO DO BRASIL, 

AGÊNCIA: 3118-6 – CONTA CORRENTE nº 18.461-6. Em hipótese alguma o pagamento da 

inscrição será devolvido. 

2.2 Solicitar inscrição no Processo Seletivo no período de 02 de agosto de 2022 até 02 de 

setembro de 2022 (até as 23h e 59min) através do e-mail cursos.multi@into.saude.gov.br  os 

seguintes documentos, cópias digitalizados e enviadas em arquivo PDF,  em anexo: 

- Comprovante de pagamento referido no item 2.1 acima;  

- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 

- Documento de identidade válido em território nacional, com foto. 

 

2.3 Aquele que não enviar por e-mail o comprovante de depósito correspondente à taxa de 

inscrição, no ato da inscrição, não poderá participar do processo seletivo. 

2.4 Não será aceito comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”, 

bem como por meio de DOC ou TED, e nem PIX. 

2.5 O candidato, no momento da inscrição, deverá optar por apenas uma área (QUADROS: 02; 

03; 04; ou 05)  na qual deseja fazer o curso. 

2.6 Deverá confirmar a sua disponibilidade de no mínimo 20 horas semanais para realização do 

curso até a conclusão.  

 
3. DOS CURSOS OFERECIDOS E PRÉ-REQUISITOS: 

QUADRO 01: 

 
 
 
 

 CURSO PRÉ-REQUISITO 

Aperfeiçoamento Técnico em 
Radiologia Ortopédica (verificar 
quadro 02) 

Certificado e/ou Declaração de conclusão e histórico do 
curso Técnico em Radiologia ou Graduação Tecnológica em 
Instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de 
Classe da Categoria Profissional. 

mailto:cursos.multi@into.saude.gov.br
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Aperfeiçoamento Técnico em 
Tomografia Computadorizada 
(verificar quadro 02) 

Certificado e/ou Declaração de conclusão e histórico do 
curso Técnico em Radiologia ou Graduação Tecnológica em 
Instituição reconhecida pelo MEC. Comprovação de 
Tomografia Computadorizada em instituição reconhecida 
pelo MEC. Registro no Conselho de Classe da Categoria 
Profissional. 

Aperfeiçoamento Técnico em 
Enfermagem (verificar quadro 
03) 

Certificado e/ou Declaração de conclusão e histórico do 
Curso Técnico de Enfermagem emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho de Classe da 
Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento para 
Enfermeiros (verificar quadro 
03) 

Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de 
Graduação em Enfermagem e histórico do emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho de 
Classe da Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento em Farmácia 
Hospitalar (verificar quadro 05) 

Diploma ou Declaração de conclusão do curso de 
Graduação em Farmácia e histórico emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho de Classe da 
Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento em 
Fisioterapia em Traumatologia e 
Ortopedia (verificar quadro 04) 

Diploma ou Declaração de conclusão do curso de 
Graduação em Fisioterapia e histórico  emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC  e Registro no Conselho de Classe da 
Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento em Serviço 
Social (verificar quadro 05) 

Diploma ou Declaração de conclusão do curso de 
Graduação em Serviço Social e histórico emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho de 
Classe da Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento em Terapia 
Ocupacional nas Cirurgias 
Ortopédicas de Média e Alta 
Complexidade (verificar quadro 
05) 

Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de 
Graduação em Terapia Ocupacional em Instituição 
reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe da 
Categoria Profissional. 

Aperfeiçoamento em Psicologia 
(verificar quadro 05) 

Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de 
Graduação em Psicologia em Instituição reconhecida pelo 
MEC. Registro no Conselho de Classe da Categoria 
Profissional. 

 
 
4. DAS VAGAS: 

O Programa do Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional oferecerá um total de 54 (cinquenta e 

quatro) vagas distribuídas nas diversas áreas conforme quadros a seguir. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DISPONÍVEIS POR CURSO:  

 
 
4.1 QUADRO 02: Aperfeiçoamento – Área de Radiologia 

 

Sub-Área Vagas disponíveis Carga horária 

Técnico em Radiologia Ortopédica 20 480 
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Técnico de Tomografia 
Computadorizada 

03 480 

 
4.2 QUADRO 03: Aperfeiçoamento – Área de Enfermagem 
 
 

Sub-Área Vagas disponíveis Carga horária 

Nível Técnico 

Técnico de Enfermagem na Área de 
Terapia Intensiva Adulto 

02 240 

Nível Técnico 

Técnico de Enfermagem na Área de 
Internação Adulto (enfermaria) 

02 240 

Nível Superior 

Enfermagem Traumatologia e 
Ortopedia de Média e Alta 

Complexidade – Centros de Atenção 
Especializada (CAE´s) 

03 
 

480 

Nível Superior 

Enfermagem na Área de Internação 
Adulto (enfermaria) 

02 480 

Nível Superior 

Enfermagem em Estomaterapia 
01 480 

Nível Superior 

Enfermagem na Área de Terapia 
Intensiva Adulto 

02 480 

Nível Superior 

Enfermagem no Atendimento 
Domiciliar em Traumatologia e 

Ortopedia 

02 480 

Nível Superior 

Enfermagem no Atendimento 
Ambulatorial em Traumatologia e 

Ortopedia 

02 480 

 
 
4.3 QUADRO 04: Aperfeiçoamento – Área de Fisioterapia  
 

Sub-Área Vagas disponíveis Carga horária 

Fisioterapia Ambulatorial em 
Traumatologia e Ortopedia 

06 480 

Fisioterapia em Terapia Intensiva 01 480 

Fisioterapia em Pediatria 02 480 
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4.4 QUADRO 05:  Aperfeiçoamento – Demais Áreas  
 

Sub-Áreas Vagas disponíveis Carga horária 

Farmácia Hospitalar 01 480 

Serviço Social 01 480 

Terapia Ocupacional em cirurgia da 
mão/Terapia Ocupacional nas 

amputações/Terapia Ocupacional na 
microcirurgia 

03 480 

Psicologia 01 480 

 

5.  DA SELEÇÃO: 

5.1 Os candidatos serão selecionados em três fases para a Área de radiologia (fases 1, 2 e 3), e 

duas fases para as demais áreas (fases 1 e 3):  

 Fase 1 - Realização de prova escrita (obrigatório para todas as áreas) - De caráter 

eliminatório com questões objetivas e/ou discursivas conforme a área do curso escolhido, 

com duração de 04 (quatro) horas, e previsão para realizar-se nos dias de acordo com o 

cronograma (QUADRO 06).  

 Fase 2 –  Realização de prova prática (exclusivo para o Técnico em Radiologia) – De 

caráter eliminatório, a ser realizada com atividades práticas voltadas para técnica de 

posicionamento para realização da radiografia, a se realizar na data de acordo com o 

cronograma (QUADRO 06). 

 Fase 3 – Entrevista e Análise curricular (obrigatório para todas as áreas) - De caráter 

eliminatório e classificatório destinada àqueles aprovados na Fase 2 do técnico em 

radiologia, e destinada aos aprovados na Fase 1 das demais áreas, seguindo o 

cronograma deste Edital e divulgado no Site do INTO: https://www.into.saude.gov.br/ 

5.2 O conteúdo programático da Fase 1 se encontra descrito nos Protocolos de cada área 

disponíveis no site www.into.saude.gov.br. 

5.3 A prova escrita será composta de questões objetivas e/ou discursivas, divididas entre 

conhecimento especifico e conhecimento da legislação do SUS, cuja nota máxima totalizará 10,0 

(dez). 

5.4 A realização da prova prática, Fase 2 – exclusiva para os candidatos da área de Técnico em 

Radiologia, será realizada mediante sorteio do ponto de prova no dia e horário divulgados no site 

do INTO. O candidato terá até 20 minutos para realização da avaliação prática. 

https://www.into.saude.gov.br/
http://www.into.saude.gov.br/
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5.5 O conteúdo programático da Fase 2 se encontra descrito no Protocolo para Aperfeiçoamento 

em Tomografia disponível no site www.into.saude.gov.br. 

5.6 Serão selecionados para a Fase 3 (entrevista e análise curricular), os candidatos aprovados 

de todas as áreas, em número igual ou até o dobro do número de vagas oferecidas por curso. 

5.7 A Fase 3 (entrevista e análise curricular) terá o seu agendamento divulgado no site 

www.into.saude.gov.br após a interposição dos recursos. 

5.8 Os candidatos convocados para a Fase 3 deverão comparecer à entrevista no dia e horário 

agendado e divulgado, conforme o item 5.6 deste edital, munidos de documento de identidade 

oficial com foto e 01 currículo (Vitae ou Lattes). O currículo ficará em posse do avaliador. 

5.9 A menor nota para aprovação será 6,0 (seis) em cada uma das etapas. 

5.10 Havendo candidatos com a mesma nota, em qualquer uma das fases, o critério de 

desempate obedecerá a maior idade. 

5.11 Havendo candidatos com a mesma média final, o critério de desempate obedecerá, 

sucessivamente: a maior nota na Fase 1, seguido de maior nota na Fase 3. Caso persista o 

empate, será convocado o candidato de maior idade. 

Obs.: A pendência na apresentação de qualquer documentação solicitada inabilita o candidato  

de participar do processo seletivo. 

 

 

6. DA MATRÍCULA: 

Serão considerados aptos para realizar a matrícula, o candidato aprovado no processo 

seletivo que obtiver média final igual ou superior a 6.0 (seis), e comparecer munido dos 

documentos exigidos (originais e cópias). 

O candidato aprovado no processo seletivo deverá comparecer conforme data prevista no 

cronograma (QUADRO 06), à Secretaria da Divisão de Ensino e Pesquisa – DIENP, na Unidade 

de Pós Graduação Lato-Sensu e Residência Multiprofissional – UPGREM, localizada no 2º andar, 

Anexo I, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO/MS, Av. Brasil 

nº 500, São Cristóvão, RJ, nos horários: manhã de 08:00h às 17:00h munido dos seguintes 

documentos: 

 Cópia e Original do Comprovante de escolaridade (Diploma de graduação ou Certificado 

de Conclusão do curso Técnico) na área à qual concorre (QUADRO 01) ou declaração de 

conclusão, com data recente. 

 Cópia e Original do Histórico escolar emitido por instituição de ensino credenciada pelo 

MEC, informando a situação do candidato, com data correspondente a atualidade. 

http://www.into.saude.gov.br/
http://www.into.saude.gov.br/
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 Cópia e Original do Registro no Conselho Regional de Classe e comprovante de 

pagamento da anuidade do ano em vigor. 

 Cópia e Original do Documento de Identidade Oficial com foto/CPF/Comprovante de 

residência/Currículo/Duas fotos 3x4 iguais e  recentes. 

   Comprovante de vacinação para Hepatite B, Dt adulto, Influenza, Vacinação para COVID-

19. Devendo todas as vacinas se encontrarem dentro do prazo de validade para 

imunização. 

 Comprovante do Seguro de Acidentes pessoais e Apólice, com vigência que inclua o 

período proposto no Curso de Aperfeiçoamento, adquirido em qualquer agencia bancária 

(original e cópia). 

 Formulário de Matrícula, Termo de Compromisso e Termo de Confidencialidade (serão 

disponibilizados e devidamente preenchidos na secretaria da Divisão de Ensino e 

Pesquisa - DIENP, no ato da Matrícula). 

 Comprovante de pagamento de taxa de matrícula no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), 

em favor da Associação de Amigos da Coordenação de Ensino e Pesquisa do INTO - 

(AACOENP),  portadora do CNPJ nº 07.077.756/0001-88. O depósito ou transferência 

deverá ser realizado em favor de: AACOENP na conta do Banco nº 001, BANCO DO 

BRASIL, AGÊNCIA: 3118-6 – CONTA CORRENTE nº 18.461-6. Em hipótese alguma o 

pagamento da matrícula será devolvido. 

 Aquele que não apresentar o comprovante de depósito correspondente a taxa de 

matrícula, no ato da matrícula, não poderá participar do curso. 

 Não será aceito comprovante de pagamento no formato “agendamento de 

pagamento”, bem como por meio de DOC ou TED, e nem PIX. 

 

 
7.  CRONOGRAMA - QUADRO 06: 
 
 

Curso de Aperfeiçoamento 2° semestre 2022 

Etapa Data Horário 

Período de Inscrição 

 https://www.into.saude.gov.br/ 

De 02 de agosto a 02 de setembro de 2022 

 

Divulgação da lista de inscrições homologadas Dia 06 de setembro de 2022 

Recurso da homologação da etapa de inscrição Dia 08 de setembro 
 de 2022  

 

 

08h às15h 
 

 

Divulgação de inscrições homologadas 09 de setembro de 2022 

https://www.into.saude.gov.br/
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Realização da Prova Escrita De 12 a 13 de setembro de 2022 

(conforme o dia e horário em cada área 
abaixo) 

Enfermagem em Estomaterapia (Nível Superior) 12 de setembro de 2022 08 às 12h 

Enfermagem em Traumatologia Ortopedia de 
Média e Alta Coplexidade (Nível Superior) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área de Internação Adulto (Nível 
Técnico) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área de Internação Adulto (Nível 
Superior) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área de Atendimento Domiciliar 
em Traumatologia e Ortopedia (Nível Superior) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área Ambulatorial em 
Traumatologia e Ortopedia (Nível Superior) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área de Terapia Intensiva Adulto 
(Nível Técnico) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Enfermagem na Área de Terapia Intensiva Adulto 
(Nível Superior) 

12 de setembro de 2022 
08 às 12h 

Farmácia Hospitalar 12 de setembro de 2022 08 às 12h 

Fisioterapia 13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Psicologia 13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Serviço Social 13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Técnico em Radiologia  13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Técnico em Tomografia Computadorizada 13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Terapia Ocupacional 13 de setembro de 2022 08 às 12h 

Divulgação do resultado da primeira fase 

https://www.into.saude.gov.br/ 
Até 19 de setembro de 2022 

Interposição de recurso após a divulgação do 
resultado da primeira fase. 

Dia 20 de setembro de 
2022 

08h até 15h 

Divulgação do resultado da interposição de 
recurso da primeira fase. 

Até 22 de setembro de 2022 

Realização da prova prática (técnico em 
radiologia) 

Entrevista e análise curricular (todas as áreas) 

https://www.into.saude.gov.br/ 

Dias 23, 26 e 27 de setembro de 2022 

(conforme agendamento que será divulgado) 

Resultado Final do Processo Seletivo  

https://www.into.saude.gov.br/ 
Até 30 de setembro de 2022 

Matrícula para o Curso de Aperfeiçoamento 
Multiprofissional  

De 03 a 07 de outubro de 
2022 

08h até 17h 

https://www.into.saude.gov.br/
https://www.into.saude.gov.br/
https://www.into.saude.gov.br/
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8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:  

8.1 O candidato, ao inscrever-se no Processo seletivo de que trata este Edital, estará, 

automaticamente, declarando ter tomado conhecimento de todas as regras nele constantes e das 

normas e resoluções e de outras pertinentes ao tema. 

8.2 O candidato ao matricular-se estará, automaticamente, declarando estar ciente deste Edital e 

dos protocolos específicos de cada curso disponibilizados no endereço: 

https://www.into.saude.gov.br/  

8.3 Não haverá segunda chamada em nenhuma das provas. Nenhum candidato fará prova fora do 

dia, horário e local determinados. 

8.4 O candidato deverá comparecer ao local das Provas no horário determinado, munido da Ficha 

de Inscrição, comprovante de pagamento da taxa de inscrição, documento original de Identidade 

com foto (carteira do Conselho Regional de classe ou carteira de identidade ou Carteira Nacional 

de Habilitação) e caneta esferográfica de tinta azul ou preta produzida com material transparente. 

8.5 O candidato deverá apresentar-se uma hora antes do início da prova. Após o início da prova 

não será permitida a entrada de nenhum candidato sob qualquer pretexto.   

8.6 Será anulada a resposta que apresentar rasura omissão ou duplicidade de resposta. 

8.7 Durante a prova escrita não será permitida a consulta a nenhuma espécie de livro, revista, 

folheto ou similar. 

8.8 O candidato não poderá entrar no local das provas portando telefone, celular, “pager”, “tablet”, 

fones de ouvido ou quaisquer outros meios que sugiram a possibilidade de comunicação. 

8.9 Somente será permitida a saída do candidato do local de prova, após decorrida uma hora do 

início da prova e mediante a entrega do caderno de prova ao fiscal do Auditório. 

8.10 Na Prova Escrita, os três últimos candidatos somente poderão sair juntos do Auditório; 

8.11 Os recursos relativos aos procedimentos de seleção (inscrição e prova escrita) deverão ser 

solicitados, exclusivamente ou por procurador legalmente constituido,  mediante preenchimento de 

formulário pelo próprio candidato, na secretaria da Divisão de Ensino e Pesquisa – DIENP (2º 

Resultado da reclassificação para o Curso de 
Aperfeiçoamento Multiprofissional 

Até 11 de outubro de 2022 

Matrícula dos reclassificados para o Curso de 
Aperfeiçoamento Multiprofissional 

Dias 13 e 14 de outubro de 2022 08 as 17h 

Início do Curso de Aperfeiçoamento 
Multiprofissional 

17 de outubro de 2022 

https://www.into.saude.gov.br/


 

Avenida Brasil, nº 500 – São Cristóvão/ RJ - Cep: 20940-070 

Tel.: (21) 2134-5000 – Ramal: 5062 

                                                            Site: www.into.saude.gov.br                                                     11/12 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

 

andar) do INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD, 

conforme cronograma deste Edital, não sendo aceitos recursos encaminhados eletronicamente. 

8.12 Será considerado desistente o candidato classificado que não comparecer no período de 

03 de outubro até 07 de outubro de 2022 para efetuar a matrícula no horário de 08:00h às 

17:00h, e será divulgado lista de reclassificação. 

8.13 Será considerado desistente o candidato reclassificado que não comparecer no período de 

13 de outubro até 14 de outubro de 2022 para efetuar a matrícula no horário de 08:00h às 

17:00h. 

8.14 A distribuição da carga horária do Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional está prevista 

nos protocolos específicos de cada curso disponibilizados no site do INTO 

https://www.into.saude.gov.br/  

8.15 Os alunos matriculados nos Cursos de Aperfeiçoamento Multiprofissional, não receberão 

bolsas ou qualquer tipo de auxílio/remuneração. 

8.16 Não haverá obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas oferecidas no edital. 

 

 

9. DAS MEDIDAS DE RASTREAMENTO E PRECAUÇÃO DE CONTATO 

 

9.1 As medidas de precaução de contato e rastreabilidade de infecções, especialmente aquelas 

relacionadas à COVID-19 poderão sofrer alterações conforme as recomendações sanitárias à 

época da realização do Processo Seletivo.  

9.2 Os candidatos deverão portar máscaras faciais de tecido duplo ou cirúrgicas ou N95 e trazer 

consigo máscaras adicionais para necessidade de troca. 

9.3 Os candidatos deverão portar máscaras faciais durante toda a sua permanência no local da 

prova, incluindo do portal de acesso, áreas de circulação, sala de prova e na saída do local de 

prova. 

9.4 Os candidatos que apresentarem sintomas ou sinais respiratórios na fila, poderão ser retirados 

e encaminhados à avaliação médica. 

9.5 No ato da identificação pelo fiscal, será solicitada rápida retirada da máscara facial para 

conferência com a fotografia do documento de identificação. 

9.6 Recomenda-se a higienização das mãos com álcool em gel na entrada da sala. 

9.7 Os candidatos deverão respeitar as demarcações dos locais de circulação e assento, 

conforme sinalização. 

https://www.into.saude.gov.br/
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Os casos omissos serão resolvidos pela Unidade de Pós-Graduação Lato-Sensu e 

Residência Multiprofissional – UPGREM, do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia Jamil Haddad. 

 

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2022 

 

 

 

Ana Maria de Oliveira Damasceno 
Chefe da Unidade de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Residência Multiprofissional (UPGREM) – INTO/MS 
Mat. 177.212-5 

 

 

 

 


