
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

ENSP/FIOCRUZ 2022 
 

Local, horário e informações sobre a prova objetiva 

A prova objetiva, de caráter eliminatório com questões de múltipla escolha, será realizada no dia 

05/12/2021, no horário das 10h às 13h. 

A prova objetiva ocorrerá nos seguintes prédios: 

 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) 

 Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Prédio Primeiro de Maio (Cesteh) 

 Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) 

Endereço: R. Leopoldo Bulhões, 1480 – Manguinhos 

 

ATENÇÃO: Os candidatos deverão verificar na portaria da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP) o prédio e a sala onde se realizará a prova, chegar com antecedência. 

 

 É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL; 

 A prova será realizada pelo próprio candidato, não sendo permitida a participação de qualquer outra 

pessoa, salvo no caso de candidatos com deficiência, no limite específico do atendimento, para estes, 

das condições mínimas necessárias para a realização das provas; 

 Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência;  

 Será obrigatória a apresentação de um documento de identidade com foto nesta etapa;  

 Não será permitido ingresso de candidatos na sala de realização da prova após o início da mesma; 

 Não será permitido o uso de boné, chapéu, capuz, óculos escuros ou qualquer outro acessório que 

encubra a cabeça ou impeça a visão dos olhos. Também será vedada a utilização de qualquer aparelho 

eletrônico durante a realização das provas, sob pena de o candidato ser eliminado do processo seletivo; 

 Na prova, os 03 (três) últimos candidatos a permanecerem na sala, somente poderão sair dela ao mesmo 

tempo; 

 O cartão ou folha de resposta das provas devem ser preenchidos à caneta esferográfica azul ou preta. 

Não será considerada a prova feita a lápis.  

Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada da prova. 

26/11/2021 

Serviço de Gestão Acadêmica 


