COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Edital nº 45/2019
A Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, torna público o
resultado final da seleção dos candidatos às vagas remanescentes no Programa de Residência Multiprofissional
em Atenção Hospitalar do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR; e ao Programa de Residência em Área
Profissional da Saúde em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do Setor de Ciências da Saúde,
previstos no Edital nº 14/2019.
1

ATO DE POSSE – INÍCIO DAS ATIVIDADES

1.1
2.2

O início das atividades dos Programas de Residência Multiprofissional será no dia 18/03/2019, imediatamente
após a Matrícula Presencial com a presença do próprio candidato nos locais descritos no Anexo I deste edital.
O candidato que não comparecer à Posse (salvo justificativa com parecer favorável do Coordenador da
COREMU UFPR e do Coordenador do Programa) será considerado desistente sendo a sua vaga preenchida
por convocação dos suplentes.

2

DOS SUPLENTES

2.1

Serão considerados suplentes os candidatos participantes e aprovados neste processo de seleção em
conformidade com o programa escolhido e que não alcançarem classificação suficiente para estar entre os
aprovados dentro do número de vagas disponíveis, obedecendo aos critérios apresentados neste edital
quanto à classificação.
Na ocorrência de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado serão convocados os
suplentes para o preenchimento das vagas, na ordem de classificação, por intermédio de quatro chamadas
complementares, efetuadas por meio de edital próprio e divulgadas no endereço eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar periodicamente as publicações.
Essas chamadas ocorrerão nas seguintes datas:

2.2

2.3

Convocação
19/03/2019
22/03/2019
26/03/2019
28/03/2019
2.4
2.5

2.6

Matrícula Online
19 e 20/03/2019
22 e 23/03/2019
26 e 27/03/2019
28 e 29/03/2019

Matrícula Presencial / Posse
21/03/2019
25/03/2019
28/03/2019
29/03/2019

O suplente convocado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da hora da publicação da
chamada para efetivar a sua matrícula, apresentando os documentos exigidos.
Caso o candidato suplente convocado não realize a matrícula dentro do prazo estabelecido, novo suplente
será convocado seguindo a ordem de classificação e com o mesmo prazo para efetivar a matrícula. A
apresentação desses documentos deverá ser feita de forma presencial na Coordenação do Programa.
Os candidatos poderão ser convocados como suplentes até a data limite de 28/03/2019 para preenchimento
de vagas decorrentes de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado, respeitando as
normas para matrícula conforme este edital.
Curitiba, 15 de março de 2019.
Prof. Dr. Rosires Pereira de Andrade
Gerente de Ensino e Pesquisa do Complexo HC, UFPR/EBSERH
Prof. Dr. Claudete Reggiani
Superintendente do Complexo HC, UFPR/EBSERH
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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ANEXO I – HORÁRIO E LOCAL PARA A MATRÍCULA PRESENCIAL E ATO DE POSSE
LOCAL PARA O ATO DE POSSE

Programas De Residência
Multiprofissional em Área
Profissional Da Saúde

Hora Para Início
Das Atividades

Atenção Hospitalar

07h30min

Buco-Maxilo-Faciais

08h00 min

Local

Gerência de Ensino e Pesquisa, COREMU/PRIMAH do CHCUFPR. Rua General Carneiro, nº 181 – Alto da Glória,
Curitiba/PR.
Departamento de Estomatologia. Av. Prefeito Lothário Meissner,
nº 3.400 – Jardim Botânico / Curitiba – PR
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