AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
EDITAL DE ABERTURA 009/2021
Edital 008/2022 – Convocação para matrícula 3ªª chamada
A COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL, referente ao Edital nº 009/2021,
0
no
uso de suas atribuições resolve:
Art. 1º - CONVOCAR em TE
ERCEIRA CHAMADA os (as) candidatos
candidato (as) aprovados e
classificadoss no Processo Seletivo acima citado, para efetuar matrícula nos
n
Programas de
Residências em Saúde,, conforme Anexo I:
Art. 2º - Os candidatos convocados deverão encaminhar a documentação listada no Edital nº
009/2021 conforme item 9, via email para o endereço residenciamultimatricula@gmail.com
denciamultimatricula@gmail.com . Os
documentos serão aceitos a partir das 08h00min do dia 04 de ma
arço de 2022 até as
12h00min do dia 07 de março de 2022 (horário de Brasília).
Art. 3º - Os documentos solicitados para realização da matrícula que sejam enviadas por e
e-mail
após o horário indicado serão indeferidos.
Art. 4º - Não haverá entrega física de documentação, pessoalmente ou via Correios, para fins
de matrícula. O envio é exclusivamente via e
e-mail,
mail, para o endereço indicado. Obrigatoriamente,
a documentação exigida deverá ser dividida em arquivos digitalizados no formato PDF, não
podendo ultrapassar 8 (oito) MB em cada arquivo.
Art. 5º - O não encaminhamento dos documentos d
de
e matrícula nos prazos estipulados implicará
na perda da vaga pelo candidato, também perderá a vaga o candidato que não enviar a
documentação exigida para a matrícula.
Art. 6º - O deferimento ou indeferimento das matrículas serão enviados por email as
a candidatas
até as 15h00min do dia 07/03/2022.
/03/2022.
Apucarana, 03 de março de 2022.

______________________________________
Angélica Ferreira Domingues
Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)
(43)3162-3049
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Anexo I
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família –
Educação Física
Nº
Candidato
159697 JAQUELINE TEODORO
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família Psicologia
Nº
Candidato
159479 PATRICIA REIS SUCLA
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