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A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA –, em parceria com a 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – ISCMPA, por meio de sua Comissão de 

Residência Multiprofissional – COREMU – torna pública a retificação das normas que regem a seleção 

dos candidatos à Residência Multiprofissional Integrada em Saúde (REMIS).  

  

No item 4.1 onde se lê: 

“Os candidatos classificados para a segunda etapa deverão entregar, no período de 19 a 20 de 

dezembro de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h, pessoalmente e/ou pelos correios, a seguinte 

documentação: 

I) Cópia simples do documento de identidade, CPF, título de eleitor e comprovantes da última 

votação ou certidão de quitação eleitoral e comprovante de pagamento do boleto de inscrição; 

II) Cópia do Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso. Serão aceitas 

declarações das coordenações de curso, informando a previsão de conclusão de curso de graduação do 

candidato para o segundo semestre de 2018; 

III) Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

IV) Curriculum Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço 

http://lattes.cnpq.br) com a devida comprovação (cópia simples) dos itens descritos e listados no Anexo 

II, seguindo a ordem de aparecimento dos mesmos.”  

 

Leia-se:  

“Os candidatos classificados para a segunda etapa deverão entregar, no período de 19 a 21 de 

dezembro de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h” 

http://lattes.cnpq.br/


 

ANEXO I – CRONOGRAMA DA SEGUNDA ETAPA 

19/12 a 21/12/2018 Período de entrega da documentação 

 02,03 e 04/01/2019 Realização da análise de currículo 

08/01/2019 

Divulgação do resultado parcial da análise de currículo e 

resultado preliminar do processo seletivo REMIS  

09 e 10/01/2019 

Período para interposição de recursos referente ao resultado 

preliminar da análise de currículo  

14/01/2019 

Divulgação da classificação e do resultado final do processo 

seletivo REMIS  

16 a 18/01/2019 Período de matrículas: das 9h às 12h e das 14h às 17h 

06/03/2019 Início das atividades dos Programas REMIS 2019 

 

 

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2018.  
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