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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR – COREMU/CESUPA 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE – PRMS/2017 

EDITAL 026/2017 – CONVOCAÇÃO À MATRÍCULA 

 

ANEXO II – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  
 

CONTRATO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – PRMS/CESUPA  

 

Pelo presente instrumento, de um lado o RESIDENTE DO PRMS/CESUPA abaixo qualificado:  

Nome do Residente:____________________________________________________________________ 

Identidade nº:   _______________________   Órgão emissor: ___________________________  

CPF nº: _____________________________   Tipo Sanguíneo: __________________________ 

Estado civil:   __________________________   Data do Nascimento: ______/ ______ / _______ 

Nacionalidade:  ______________________   Naturalidade: ____________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

Fone(s):   _______________________________  e-mail: _________________________________ 

Filiação: Pai: _________________________________________________________________________ e  

Mãe: ________________________________________________________________________________ 

Instituição onde concluiu a graduação:_____________________________________________________ 

Inscrição (ou Protocolo de Inscrição) no Conselho Regional de 

__________________________________: Nº ______________________; 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA: 

 ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 NEUROLOGIA 
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e, de outro lado, o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA, instituição de ensino 

superior, sem fins econômicos, com endereço sito à Avenida Nazaré, nº 630, inscrito no CNPJ sob o nº 

15.254.949/0001-95, por meio de seu representante legal, doravante denominado simplesmente de 

CESUPA, e, na qualidade de mantenedora do CESUPA a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO 

PARÁ - ACEPA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Nazaré, nº 630, Belém-PA, CEP.  

66035-170, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.254.949/0001-95, por meio de seu representante legal, infra 

assinado, nos termos da Lei nº 6.932 de 07/07/1981 e suas alterações posteriores, e com base nas 

normas e disposições legais da COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - 

COREMU, celebram o presente CONTRATO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, do qual o 

RESIDENTE acima qualificado declara estar ciente e concorda com o seu inteiro teor mediante as 

cláusulas e condições abaixo estipuladas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

O presente Contrato tem por objeto a realização pelo Residente devidamente habilitado após 

a aprovação em Processo Seletivo específico ao PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO 

CESUPA como bolsista, observadas as demais cláusulas deste instrumento.  

Parágrafo Primeiro – O Residente do PRMS/CESUPA obriga-se a entregar ao CESUPA toda a 

documentação indispensável e legítima para a efetivação de sua matrícula.    

Parágrafo Segundo – Candidatos selecionados no programa receberão Bolsa de Trabalho, de acordo 

com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, que estará sujeita aos descontos e retenções tributárias 

e previdenciárias, nos termos da lei. 

Parágrafo Terceiro – O recebimento da Bolsa de Trabalho não caracterizará vínculo empregatício entre 

a ACEPA/CESUPA e o residente. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E DA CARGA HORÁRIA 

 

O Residente do PRMS/CESUPA assume a responsabilidade de cumprir o Programa de seu Curso 

em tempo integral, dentro da carga horária total exigida de 60 (sessenta) horas semanais, incluídas 24 

(vinte e quatro) horas de plantão, e a realizar os estágios, determinados pela Comissão de Residência 

Multiprofissional do CESUPA – COREMU (Resolução nº 03 CNRMS, de 04/05/2010). 

Parágrafo primeiro – Nos termos da legislação em vigor o tempo de residência poderá ser prorrogado 

por prazo equivalente à duração do afastamento do Residente por motivo de saúde ou nas hipóteses 

previstas nos Arts. 35 e 36 do Regimento Interno da COREMU.  

Parágrafo segundo – O Residente do PRMS/CESUPA se responsabiliza em observar as disposições 

legais da Residência Multiprofissional no país, as normas da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional, bem como o Regimento Geral do CESUPA e as normas do Regimento Interno da 

Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU/CESUPA.  

Parágrafo terceiro – Caberá ao Residente do PRMS/CESUPA, nos termos da Lei, providenciar a sua 

filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuinte individual.   
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA BOLSA 

 

O Residente do PRMS/CESUPA receberá uma Bolsa no valor de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos 

e trinta reais e quarenta e três centavos), nos termos estipulados pela Portaria Interministerial nº 03 
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de 16/03/2016 (MEC/MS) e em consonância com o disposto no Art. 4º da Lei nº 6.932 de 07/07/1981, 

comprometendo-se a cumprir o disposto neste instrumento e na legislação em vigor. 

Parágrafo único – O valor da bolsa do Residente do PRMS/CESUPA previsto no caput desta cláusula 

será objeto de atualização, conforme orientação do Ministério da Saúde.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA NATUREZA DO VÍNCULO 

 

 A presente contratação tem natureza civil em razão da Residência Multidisciplinar ser 

modalidade de Ensino de Pós-Graduação, nos termos da Lei, não estando sujeita à legislação 

trabalhista, pois não cria nenhum vínculo ou nenhuma espécie de relação de emprego ou trabalho.   
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS DO RESIDENTE 

 

Nos termos dos Art. 4º e 5º Lei nº 6.932 de 07/07/1981 o Residente do PRMS/CESUPA tem 

direito à licença paternidade de 05 (cinco) dias ou à licença maternidade de 120 (cento e vinte dias), 

conforme o caso, podendo esta ser prorrogada à luz do Art. 4º, §3º da citada Lei, bem como a 01 (um) 

dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso por ano de atividade, além dos 

demais direitos previstos na referida Lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato terá a duração de 02 (dois) anos, com início em 04 de abril de 2017 e 

término em 29 de março de 2019. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do CESUPA, após o seu efetivo 

cumprimento pelo Residente devidamente habilitado em consonância com as normas deste Contrato, 

conferirá o TÍTULO DE ESPECIALISTA, nos termos da Portaria Interministerial MEC/MS No. 506, de 

24/04/2008 e Art. 38 do Regimento Interno da COREMU, constituindo documento hábil para fins legais 

junto ao Sistema Federal de Ensino e os respectivos Conselhos Federais de Enfermagem, Fisioterapia e 

Nutrição.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INTERRUPÇÃO DO PROGRAMA  

 

De acordo com a Resolução CNRMS nº 03/2010 e o art. 46 do Regimento Interno da COREMU, 

a interrupção do Programa de Residência Multiprofissional por parte do Residente do PRMS/CESUPA, 

seja qual for a causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de, posteriormente, completar a 

carga horária total de atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o TÍTULO DE ESPECIALISTA 

referido na cláusula sétima deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela COREMU/CESUPA e, em última instância, pela 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro Cível da Comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.   

 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas, para que produza os fins e efeitos de direito. 
  

 

Belém (PA), _____ de março de 2017. 
 

 

________________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 
 

 

___________________________________________________________  

COORDENAÇÃO DO PRMS/CESUPA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

 
 

 

 

1 
Nome: 

CPF: 

2 
Nome: 

CPF: 


