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A Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação em conjunto com o Núcleo de 
Pós-Graduação  e  a  Comissão  de 
Residência  Multiprofissional  no  uso  de 
suas  atribuições  legais  conforme 
legislação vigente, mediante as condições 
estipuladas neste Edital,

TORNAM PÚBLICO

Art. 1º - O ensalamento referente Processo Seletivo está relacionado no ANEXO ÚNICO 

deste Edital.

Art. 2º - A Prova Objetiva será aplicada no dia 0702/2021, no horário e local constante no  

Anexo Único deste Edital. 

I  –  O  candidato  com  a  inscrição  deferida  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico 

www.concursosfau.com.br, (área do candidato) a partir das 18 horas do dia 03/02/2021 e 

imprimir o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, que conterá o horário e local de 

realização da prova objetiva. 

Art. 3º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão fazer o uso obrigatório 

de máscaras nas intermediações e no interior do local de realização das provas. A lotação 

das salas será reduzida. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel e serão 

seguidas  todas as  normas  e  medidas  de higiene e  precaução ao  COVID-19.  Não será 

permitida a entrada no local e a realização da prova objetiva ao candidato que não estiver 

fazendo o uso de máscara.

Art.  4º  -  Será  realizada  triagem  rápida  na  entrada  dos  candidatos  com  verificação  de 

temperatura corporal, por meio de termômetros infravermelho ou outro instrumento correlato.  

Caso seja constatado temperatura corporal acima de 37,8° (trinta e sete virgula oito graus 

celsius), ou que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 (tosse, febre, 

coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do 

paladar (ageusia), distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarréia), cansaço (astenia), 

diminuição do apetite (hiporexia), dispnéia (falta de ar), não deverão ser conduzidas para o 
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local da realização da prova; se apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 

deverão ser  orientadas a procurar  o  serviço  de saúde de referência ao  atendimento  da 

Covid-19 no município; 

Art.  5º - Os candidatos inscritos no presente processo seletivo, inclusive os de grupo de 

risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a 

utilização de máscara de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no 

local  de  prova,  assim  como  realizar  a  correta  higienização  das  mãos  e  respeitar  o 

distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da prova objetiva,  estando o 

candidato  ciente  dos  riscos  de  contaminação  com  o  novo  “Coronavirus”,  não  podendo 

imputar  posteriormente  qualquer  responsabilidade  a 

PROPESP/NUPG/COREMU/UNICENTRO e  a  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 

DESENVOLVIMENTO DA UNICENTRO - FAU. 

Art.6º -  Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto entre os candidatos como 

(canetas,  lápis,  borracha,  livros,  cadernos,  dentre  outros),  devendo  ainda  os  candidatos 

trazerem a sua própria água para consumo em recipiente de material transparente e sem 

rótulos, sendo vedada o compartilhamento, (os bebedouros estarão interditados).

Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Guarapuava Pr, 03 de fevereiro de 2021.

Prof. Dra. Carine Teles Sangaleti Miyahara 
Coorrdenadora do Programa de Residência 

Multiprofissional 
em Atenção Primária com Ênfase em Saúde 

da Família

Prof. Drª Sandra Mara de 
Andrade Coordenadora Administrativa 

do Núcleo de Pós-Graduação Lato 
sensu
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ANEXO I

INSC CARGO NOME

HORÁR
IO 

FECHA
MENTO 
PORTÃ

O

LOCAL ENDEREÇO
SAL

A

1513
88

Enfermagem
JAQUELINE MADALENA 
REIS FERENSOVICZ

08hs15
min

CEDETEG – BLOCO 04 
– ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS

ALAMEDA ÉLIO ANTONIO 
DALLA VECCHIA, 838 - VILA 

CARLI 
01

1513
90

Enfermagem
KELVIN FREDERICO 
NEUMANN DOS SANTOS

08hs15
min

CEDETEG – BLOCO 04 
– ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS

ALAMEDA ÉLIO ANTONIO 
DALLA VECCHIA, 838 - VILA 

CARLI 
01


