
 

EDITAL SMA Nº213, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo 
em vista autorização exarada no processo 09/003.215/2015, Retifica 
o Título IV, item 1 e o item 2, subitem 2.2,  constante do Edital SMA 
nº 197/2015, que regulamenta o Processo Seletivo para admissão 
ao Curso de Pós-Graduação em nível de Especializaçã o sob a 
forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros, n os Moldes 
de Residência, na área de concentração Enfermagem C linica e 
Cirúrgica , em Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, no 
termo do Convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e de acordo 
com a Portaria Interministerial Nº 1.077/2009 e as Normas e 
Resoluções emanadas pela Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde (CNRMS) do Ministério da Educação e 
Ministério da Saúde, conforme, a seguir: 

IV - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

1. Será admitida isenção da taxa de inscrição nos termos da Lei 
nº 3.330/2001. 
1.1 as inscrições deverão ser efetuadas das 10h do dia 

22/10/2015 até às 23h 59min do dia 25/10/2015 , 
impreterivelmente. 

2. O candidato deverá assinalar no requerimento utilizado para 
inscrição on-line, no site http://concursos.rio.rj.gov.br, seu 
pedido de isenção de taxa de inscrição. 
2.1 o sistema bloqueará o acesso a esta opção após o 

período determinado no subitem 1.1; 

2.2 o candidato que pretender isenção de taxa de inscrição 
deverá, obrigatoriamente, comparecer no dia 27/10, 
28/10 ou 29/10, das 10h às 13h ou das 14h às 16h,  no 
local, abaixo determinado, para a entrega dos seguintes 
documentos: 

• requerimento de avaliação de hipossuficiência impresso; 
• original e cópia do comprovante de residência (luz, gás ou 

telefone) no nome do requerente ou do parente que reside 
no mesmo endereço; 

• original e cópia da certidão de nascimento ou certidão de 
casamento ou decisão judicial de separação ou divórcio ou 
de óbito do cônjuge; 

• original e cópia da certidão de nascimento de filhos, se 
menores de idade 



• original e cópia do último contracheque de todos 
integrantes da renda familiar  ou original e cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de todos 
integrantes da renda familiar , das páginas que contenham 
fotografia, identificação, anotação do último contrato de 
trabalho e da primeira página subsequente em branco ou 
com correspondente data de saída anotada do último 
contrato de trabalho; 

• declaração, de próprio punho, sobre a renda familiar de 
parentes de 1º grau devidamente comprovados com os 
documentos acima solicitados , que residam no  mesmo 
endereço do candidato. 

 

LOCAL ENDEREÇO 

Coordenadoria Geral de 
Gestão de Talentos, da 
Secretaria Municipal de 
Administração 

Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 
Anexo, 10º andar / Ala B - 
Cidade Nova 

FICAM MANTIDAS AS DEMAIS NORMAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL SMA Nº 197/2015, PUBLICADO NO D.O. RIO DE 16 /10/2015 

 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2015 

 
 

MARCELO QUEIROZ 
Secretário Municipal de Administração 

 


