COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Retificação nº 09/2019 - Edital nº 14/2019
A Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, torna públicas as
retificações a seguir, das normas que regem a seleção dos candidatos às vagas remanescentes no Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR; ao Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família; ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Medicina Veterinária – Campus I/Curitiba, e ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do Setor de Ciências da Saúde, conforme previsão do
item 16.9 do Edital nº 39/2018, após o período previsto para recursos.
Onde se lê:
5.1

A Prova Objetiva será realizada no dia 13/03/2019, com início às 9h00min e duração máxima de quatro horas.

Leia-se:
5.1

A Prova Objetiva será realizada no dia 13/03/2019, com início às 14h00min e duração máxima de quatro
horas.

Onde se lê:
6.2.1

Após ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão ingressar na sala de prova com no mínimo 20
(vinte) minutos de antecedência ao horário de início da prova (09h00min), a fim de ouvir a leitura das
instruções.

Leia-se:
6.2.1

Após ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão ingressar na sala de prova com no mínimo 20
(vinte) minutos de antecedência ao horário de início da prova (14h00min), a fim de ouvir a leitura das
instruções.

Item Inserido:
5.1.1

A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h00min e o fechamento será às 13h30min.
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