EDITAL Nº 10/2014
A Presidente da Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – APESC, Presidente do Conselho de
Administração do Hospital Santa Cruz - HSC e Reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, e a
Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde – COREMU/HSC, no uso de suas
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições ao Processo Seletivo para Ingresso em Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde, com base na legislação vigente, em normas e em informações contidas
neste Edital, estando o início das atividades do Programa previsto para março de 2015.
I. DO PROGRAMA
ÁREA

DURAÇÃO

Nº DE VAGAS

PRÉ-REQUISITO

Educação Física

2 anos

1

Graduação em Educação Física

Enfermagem

2 anos

4

Graduação em Enfermagem

Farmácia

2 anos

4

Graduação em Farmácia

Fisioterapia

2 anos

4

Graduação em Fisioterapia

2 anos

2

Graduação em Nutrição

Psicologia

2 anos

2

Graduação em Psicologia

Serviço Social

2 anos

1

Graduação em Serviço Social

Nutrição

SITUAÇÃO

Credenciado

II. DA SELEÇÃO
II.1 – Pré-requisito da seleção para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
a) Realização de PROVA ESCRITA e obtenção de média igual/maior a (6,0). Tal prova será de caráter
eliminatório/classificatório, com questões objetivas, de múltipla escolha, contendo 50 (cinquenta) questões
elaboradas com base na bibliografia em anexo, tendo esta prova peso 4,0 (quatro).
b) Envio do currículo no modelo Lattes e documentado na data aprazada neste edital. A análise do Currículo, terá
peso 2,0 (dois).
c) A não entrega do Currículo no modelo Lattes no prazo determinado, elimina o candidato do concurso;
d) O candidato que realizar a entrega do currículo no modelo Lattes no prazo determinado mas não documentá-lo,
não pontuará na etapa de analise do currículo.
e) Entrevista individual, conforme cronograma, com peso 4,0 (quatro).
III. DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições, de que trata este Edital, podem ser efetuadas no período de 18 de outubro à 09 de novembro
de 2014, pela Internet, no endereço www.hospitalstacruz.com.br.
b) São requisitos para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, a serem apresentados
quando da matrícula:

b1) Estar devidamente aprovado e classificado no processo seletivo para ingresso no Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Edital 10/2014, dentro das vagas estabelecidas neste Edital;
b2) Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil;
b3) Ser graduado em uma das áreas com vagas estabelecidas neste Edital, com diploma brasileiro validado
pelo Ministério da Educação (MEC) ou revalidado no Brasil. Na hipótese do candidato realizar sua colação de
grau em 2014/2, o mesmo deverá entregar os documentos referidos neste item até o dia 02 de março de 2015,
sob pena de perder a vaga.
b4) Registro no Conselho Profissional correspondente. Na hipótese do candidato realizar sua colação de grau
em 2014/2, o mesmo deverá entregar os documentos referidos neste item até o dia 02 de março de 2015, sob
pena de perder a vaga.
b5) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
b6) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Programa.
c) Procedimentos para realizar a inscrição:
c1) Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no
endereço citado no item “a”.
c2) A seguir, deverá imprimir seu comprovante e documento para pagamento da taxa de inscrição no valor de
R$200,00 (duzentos reais). O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto credenciado ou
terminal de atendimento bancário até o dia 10 de novembro de 2014, considerando-se o horário de
compensação do documento.
c3) A efetivação da inscrição do candidato se dará apenas após a confirmação bancária do pagamento da taxa
de inscrição, não se processando qualquer registro de pagamento com data posterior a 10 de novembro de
2014.
d) A inscrição no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde implica, desde logo, o conhecimento e a
tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital.
e)Não serão aceitas inscrições enviadas por via postal, fax ou correio eletrônico ou apresentadas
extemporaneamente.
f) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga.
g) Em nenhuma hipótese, haverá prestação de prova escrita objetiva fora do local constante neste edital.
h) As demais informações estão contidas no site: www.hospitalstacruz.com.br
IV. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
a) No dia 12 de novembro de 2014 será divulgado o edital de homologação das inscrições com relação dos candidatos inscritos;
a.1) Os candidatos constantes na lista, estão automaticamente convocados para comparecer no dia 14 de
novembro de 2014 nas dependências da Universidade de Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida
Independência, 2293, bairro Universitário, CEP: 96815-900, Santa Cruz do Sul – RS/Brasil, para realização de
prova objetiva. Salas e horários a confirmar no dia 12 de novembro de 2014 pelo site
www.hospitalstacruz.com.br.
b) O candidato deverá acompanhar esse edital; bem como a relação de candidatos homologados para confirmar
sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada ou processada, poderá impetrar pedido de recurso
impreterivelmente até às 16 horas do dia 13 de novembro de 2014 para a Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na Rua Fernando Abott, nº 174, 3º andar – Ala São Francisco. Centro, na cidade de
Santa Cruz do Sul-RS;
c) Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do Processo Seletivo, não
assistindo direito à devolução da taxa de inscrição.
d) O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de inscritos, diretamente no site:
www.hospitalstacruz.com.br.
V. DA PROVA
a) O Processo Seletivo constará de PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, que ocorrerá no dia
14 de novembro de 2014, nas dependências da Universidade de Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida
Independência, 2293, bairro Universitário, CEP: 96815-900, Santa Cruz do Sul – RS/Brasil, salas e horários a

confirmar no dia 12 de novembro de 2014 pelo site www.hospitalstacruz.com.br.
PROVA ESCRITA OBJETIVA
PROGRAMA
MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE

CONTEÚDO

Nº DE QUESTÕES

VALOR DAS QUESTÕES

Políticas públicas de saúde
e sua legislação.

20

0,2

Conhecimento específico da
profissão.

30

0,2

b) É condição para o candidato passar para as próximas etapas do processo seletivo obter na prova escrita objetiva
média mínima de (6,0).
c) Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecer ao local de prova escrita objetiva com no mínimo 30
(trinta) minutos antes do horário fixado para o seu início.
d) O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de identidade original com foto em
perfeitas condições, de caneta esferográfica de tinta azul e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
e) Não será admitido realizar prova escrita objetiva o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.
f) Durante a prova escrita objetiva, não serão permitidas consultas de qualquer espécie, nem o uso de máquina
calculadora, telefone celular ou similares. O candidato que se apresentar no local de prova escrita objetiva com
qualquer tipo de aparelho eletrônico deverá desligá-lo ao entrar no prédio.
g) Não será permitido ao candidato usar óculos escuros, bonés, chapéus, gorros ou outro tipo de acessório ou
vestuário assemelhado durante o período de realização de prova escrita objetiva.
h) Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
h1) for surpreendido, durante a realização de prova escrita objetiva, em comunicação com outro candidato ou
com terceiros, ou se utilizar de livros, de notas, de impressos e/ou de equipamentos não-permitidos;
h2) se ausentar da sala sem acompanhamento de fiscal, antes de ter concluído a prova escrita objetiva e ter
entregue o caderno de questões e folha de respostas;
h3) não atender às determinações da Coordenação do Processo Seletivo.
i) O gabarito preliminar será divulgado no site www.hospitalstacruz.com.br, em: 14 de novembro de 2014 após
às 20h;
VI. DO RECURSO DA PROVA
a) Do gabarito preliminar da prova escrita objetiva, cabe recurso de revisão, nos dias 17 e 18 novembro de 2014
das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. O recurso deverá ser entregue e protocolado na
Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na Rua Fernando Abott, nº 174, 3º andar – Ala
São Francisco. Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul-RS.
b) Os recursos deverão ser fundamentados, com exposição circunstanciada a respeito da inconformidade do
candidato.
c) Se da análise de recursos resultar anulação de questões, os respectivos pontos serão atribuídos a todos os
candidatos.
d) Não serão aceitos recursos fora de prazo ou que não atendam os requisitos exigidos neste Edital.
e) Não serão aceitos recursos por correio, fax ou pela Internet.
VII. RESULTADO FINAL DA PROVA ESCRITA
a) O gabarito oficial da prova escrita será divulgado no site www.hospitalstacruz.com.br, no dia 21 novembro de
2014.
b) A relação de candidatos aprovados para as próximas etapas do processo seletivo será divulgada por ordem
alfabética no dia 24 de novembro de 2014.
VIII. DO CURRÍCULO

a) A análise do Currículo, terá peso 2,0 (dois).
a1) O Currículo documentado e no modelo Lattes deve ser entregue pessoalmente das 08h30min às 11h30min
e das 13h30min às 16h30min ou enviado pelo Correio, no período de 24 à 29 de novembro de 2014,
considerando a data da postagem, para a Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na
Rua Fernando Abott, nº 174, 3º andar – Ala São Francisco. Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul-RS.
c) A não entrega do Currículo no modelo Lattes no prazo determinado, elimina o candidato do concurso;
d) O candidato que realizar a entrega do currículo no modelo Lattes no prazo determinado, mas não documentá-lo,
não pontuará na etapa de analise do currículo.
e) A listagem dos títulos que serão valorizados, encontra-se na Secretaria da Residência Multiprofissional em
Saúde, e no site www.hospitalstacruz.com.br, bem como anexo ao Edital.
e1) Ressalta-se que serão validados apenas os títulos que possuem relação direta com a área de formação
profissional do candidato.
d) A avaliação do currículo será realizada pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde –
COREMU/HSC, no período de 01 a 08 de dezembro de 2014.
e) Divulgação da análise do currículo ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2014 através do site
www.hospitalstacruz.com.br, após as 17 horas.
IX. DO RECURSO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO E CONVOCADOS PARA ENTREVISTA
a) Da análise do Currículo cabe recurso de revisão, no período de 10 à 11 de dezembro de 2014, devendo ser
entregue na Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na Rua Fernando Abott, nº 174, 3º
andar – Ala São Francisco. Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul-RS, aos cuidados da Comissão de Residência
Multiprofissional em Saúde – COREMU/HSC, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min
b) Não serão aceitos recursos fora de prazo ou que não atendam os requisitos exigidos neste Edital.
c) Não serão aceitos recursos por correio, fax ou pela Internet.
d) Os recursos deverão ser fundamentados, com exposição circunstanciada a respeito da inconformidade do
candidato.
e) O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 16 de dezembro de 2014, no site
www.hospitalstacruz.com.br, com a divulgação dos classificados para entrevista a ser realizada nos dias 17, 18 e
19 de dezembro de 2014, pela COREMU/HSC.
X. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
a) A divulgação do resultado final do processo seletivo será no dia 23 de dezembro de 2014, disponibilizado no
site www.hospitalstacruz.com.br..
a1) O resultado final, para efeito de classificação no processo seletivo se constituirá da média ponderada da
PROVA ESCRITA com peso (4,0), da análise do currículo com peso (2,0) e entrevista com peso (4,0), sendo
critério para aprovação do candidato obter no resultado final média superior a (6,0).
b) Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos.
b1) Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á com
os seguintes critérios: 1º: maior nota na prova escrita; 2º: maior nota na análise do currículo; 3º: maior nota na
entrevista; 4º: sorteio público.
XI. DA MATRÍCULA
a) O provimento dos candidatos aprovados para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos, devendo os mesmos comparecerem nos dias
26, 29 e 30 de dezembro de 2014, na Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na Rua
Fernando Abott, nº 174, 3º andar – Ala São Francisco. Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul-RS, das 08h30min
às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, para efetuar a matrícula.
b) O candidato suplente será convocado através do site www.hospitalstacruz.com.br. para ocupar a vaga e terá 01
(um) dia útil para efetivar a matrícula, sob pena de perdê-la, sendo após chamado o seguinte, obedecendo à ordem
de classificação.
c) Deverá ser entregue no ato da matrícula os seguintes documentos:

c1) Cópia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral, do comprovante de quitação com o Serviço Militar, se
for o caso, do CPF, do número de inscrição no INSS e do número do PIS/PASEP, número da conta no Banco
do Brasil/Banrisul;
c2) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar de graduação . Na
hipótese do candidato realizar sua colação de grau em 2014/2, o mesmo deverá entregar os documentos
referidos neste item até o dia 02 de março de 2015, sob pena de perder a vaga.
c3) Registro no Conselho Profissional correspondente ou comprovante de inscrição no mesmo . Na hipótese
do candidato realizar sua colação de grau em 2014/2, o mesmo deverá entregar os documentos referidos
neste item até o dia 02 de março de 2015, sob pena de perder a vaga.
c4) Cópia do cartão de vacinação para atestar efetivação das vacinas contra Tétano e Hepatite, e Tríplice.
c5) O candidato deverá informar endereço completo e contato telefônico.
c6) O candidato estrangeiro deve entregar no ato da matrícula: comprovante de possuir visto de permanência e
diploma validado no Brasil.
d) A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da matrícula, implicará na impossibilidade de aprovei tamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Processo Seletivo.
e) A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
f) Após a data de divulgação do resultado final e no prazo de trinta dias após o início oficial das atividades do
PRMS, em havendo novas vagas ou desistências dos candidatos selecionados, serão chamados candidatos na or dem de classificação.
XII. INÍCIO DAS ATIVIDADES
a) O início das atividades do Programa está previsto para o dia 02 de março de 2015.
XIII. ALTERAÇÕES NO EDITAL:
a) Adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessário, no site www.hospitalstacruz.com.br.
XIV. OUTRAS DISPOSIÇÕES
a) Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde - COREMU/HSC.

Santa Cruz do Sul, 18 de outubro de 2014.

Profa. Dulciane Nunes Paiva,
Coordenadora da COREMU-HSC

Profa. Carmen Lúcia de Lima Helfer,
Presidente da APESC, Presidente do Conselho Administrativo
do HSC e Reitora da UNISC

ANEXO AO EDITAL Nº 10/2014
I.

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES DOCUMENTADO:

Dados de formação: peso 35
Atividade profissional: Peso 35
Produção técnico-cientifica: Peso 30
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAR

Pontuação

Curso Especialização (360h) ou outro curso de graduação (no máximo 02 cursos)

06 pontos por curso

Curso Aperfeiçoamento (150 – 180h) (no máximo 02 cursos)

04 pontos por curso

Cursos Atualização (acima de 4h) (no máximo 05 pontos)

0,2 ponto por curso

Bolsista ou monitor remunerado e/ou não remunerado de disciplinas de graduação (0,5 por Máximo 08 pontos
bolsa/monitoria com carga horária < que 30h; 01 ponto para cada bolsa/monitoria > 30h
Atividades de extensão/comunitária (0,5 por atividade com carga horária < que 60h; 01 ponto se > 60h Máximo 12 pontos
Bolsista de Iniciação Cientifica remunerado ou não remunerado na área da saúde (01 ponto por Máximo 12 pontos
projeto de pesquisa com participação < que 60h; 02 pontos por participação > 60h.
Realização de estágio curricular não obrigatório (0,2 por cada estágio com carga horária < 120h; 0,8 Máximo 08 pontos
por cada estágio com carga horária > 120h
Realização de estágio curricular não obrigatório na área da urgência e emergência (0,2 por cada Máximo 10 pontos
estágio com carga horária < 120h; 0,8 por cada estágio com carga horária > 120h
Atuação profissional, em área específica que trata este edital (1 ponto por cada atuação com carga Máximo 08 pontos
horária > 120h).
2. ATIVIDADE PROFISSIONAL
Atuação profissional na sua área de formação (0,2 por cada estágio com carga horária < 120h; 0,8 por Máximo 08 pontos
cada estágio com carga horária > 120h
Atuação profissional na sua área de formação em urgência e emergência (0,2 por cada atuação com Máximo 10 pontos
carga horária < 120h; 0,8 por cada atuação com carga horária > 120h
3. PRODUÇÃO TÉCNICO – CIENTÍFICA
Artigos científicos publicados em periódicos ou capítulos de livro (04 pontos por publicação)

Máximo 16 pontos

Publicação em anais de congresso ou apresentação de trabalhos em eventos (02 pontos por evento)

Máximo 12 pontos

Participação em eventos científicos: congressos, seminários, simpósio, cursos de extensão e outros Máximo 12 pontos
(01 ponto por evento)
Organização de eventos: seminário, semana acadêmica, congresso, simpósio, jornadas cientificas e
outros (01 ponto por atividade)
Observação: Serão valorizados apenas os itens descritos no anexo .

Máximo 8 pontos

Nota
Parcial

II. SUGESTÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Políticas Públicas de Saúde e sua Legislação
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 4.ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2013. 24 p.:il ISBN 978-85-334-2027-4 - Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/carta-dos-direitos-dos-usuarios-dasaude-[462-101013-SES-MT].pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica
/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Política
Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS /
Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde,
2004.
DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011.Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá
outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm.
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm.
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm.
LEI n. 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.aeap.org.br/doc/lei_federal_10_098_de_19_de_dezembro_de_2000.pdf.
Portaria n. 154, de 24 de janeiro de 2007. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2008/GM/GM-154re.htm.
PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de
Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html.
PORTARIA Nº 3.390, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à
Saúde (RAS).Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html.
Programa Melhor em Casa. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_melhor_em_casa.php.
Programa Melhor em Casa. Manual Instrutivo. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/geral/cartilha_melhor_em_casa.pdf.
Educação Física
MARTINS, Raul. Exercício físico e saúde pública. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
NIEMAN, David C. Exercício e saúde: teste e prescrição de exercícios. 6.ed. Barueri: Manole, 2011.
OLIVEIRA, Ricardo Jacó de. Saúde e atividade física: algumas abordagens sobre atividade física relacionada à saúde. Rio de
Janeiro: Shape, 2005.
PITANGA, Francisco José Gondim. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e saúde. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2004.
Enfermagem
CINTRA, Eliane de Araújo; NISHIDE, Vera Médice; NUNES, Wilma Aparecida. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente
enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 671 p.

MARKOVCHICK, Vincent J.; PONS, Peter T. Segredos: medicina de urgência. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2009. 748 p.
MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2012. 1086 p.
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III CRONOGRAMA – RESUMO
1ª ETAPA: Inscrições
Item

Atividade

Prazo

1

Período de inscrições

18/10/14 à 09/11/14

2

Pagamento do boleto bancário

10/11/14

3

Homologação das Inscrições com relação dos inscritos por Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde, e convocados para a prova escrita

12/11/14

4

Prazo de recurso para homologação da inscrição

13/11/14 às 16h

2ª ETAPA : Seleção
Prova escrita
5

14/11/14

6

Divulgação do gabarito preliminar.

14/11/14 após às 20h

7

Prazo de recursos contra gabarito preliminar da prova escrita.

8

Divulgação do gabarito oficial da prova.

21/11/14

9

Divulgação dos aprovados para a próxima etapa

24/11/14

10

Entrega ou envio por correio do currículo dos candidatos selecionados para a
Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde, localizada na Rua
Fernando Abott, nº 174, 3º andar – Ala São Francisco. Centro, na cidade de
Santa Cruz do Sul-RS.

24/11/14 à 29/11/14

11

Avaliação do currículo pela Comissão de Residência Multiprofissional em
Saúde - COREMU/Hospital Santa Cruz.

01/12/14 à 08/12/14

12

Divulgação dos resultados finais da análise do currículo, no
www.hospitalstacruz.com.br.

site

09/12/14 após às 17h

13

Prazo para recurso da análise do currículo, a ser entregue na Secretaria da
Residência Multiprofissional em Saúde, no endereço acima citado, aos cuidados
da COREMU/HSC.

10/12/14 e 11/12/14

14

Divulgação da Análise dos Recursos da arguição do currículo e divulgação dos
classificados e convocados para entrevista,

16/12/14

15

Entrevista da COREMU/HSC com os candidatos selecionados

17/11/14 e 18/11/14

17/12/14 à 19/12/14

3ª ETAPA: Resultado final
16

Divulgação do resultado final para todos os Programas de Residência
Multiprofissional em Saúde do Item I do Edital, no site
www.hospitalstacruz.com.br.

23/12/14 após às 17h

4ª ETAPA: Matrículas
17

Matrículas, na Secretaria da Residência Multiprofissional em Saúde COREMU/HSC, localizada no endereço já citado, em horário de expediente.

26, 29 e 30 de dezembro/2014

Obs.: O início das atividades do Programa está previsto para o dia 02 de março de 2015.

