
 
 

COMISSÃO DE RESIDENCIA 
MULTIPROFISSIONAL  

EDITAL Nº 2017 de vagas remanescentes 
referente ao Edital N0 31 de 2016/2017 

  
Por meio deste Edital, na forma do que determina a Lei, 
dá-se conhecimento aos interessados que entre os dias 
06/03/2017 e 09/03/2017 estarão abertas as 

INSCRIÇÕES para preenchimento de vagas novas e 
remanescentes para Residência Multiprofissional do 
Hospital de Clínicas; do Hospital Veterinário – Campus I 
Curitiba e do Programa de Saúde da Família da UFPR.  
O presente Edital é regido pelas normas gerais do 
Edital nº 31 e do Guia do Candidato 2016/2017, 
disponíveis no site www.nc.ufpr.br, em que constam 
inclusive conteúdo das provas, número de questões e 
análise e defesa de currículo. Serão ofertadas as 
seguintes vagas, com critérios específicos de seleção 
conforme Áreas de Concentração descritas abaixo:          
 
(A) ATENÇÃO HOSPITALAR: Oncologia e 
Hematologia: 01 vaga para enfermeiro, 01 vaga para 
farmacêutico e 01 vaga para serviço social; Saúde 
da Mulher: 01 vaga para serviço social e 02 vagas 
para terapia ocupacional; Urgência e Emergência: 
01 vaga para farmácia-bioquímica e 01 vaga para 
serviço social; Criança e Adolescente: 01 vaga para 
enfermagem.  (B) MEDICINA VETERINÁRIA: 01 vaga  
para Patologia Veterinária; (C) PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: 01 vaga para enfermagem; 01 vaga 
farmácia. A duração dos programas será de dois anos.        

 
DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Comissão de 
Residência Multiprofissional. Rua General Carneiro nº 
181-  2º andar do prédio central, das 09h00 às 12h00. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1 foto 3X4 colorida, 

recente; CÓPIAS DOS DOCUMENTOS: RG ou Carteira 
Profissional, certificado de conclusão do curso de 
graduação na área profissional pretendida, registro 
profissional, formulário de inscrição preenchido (retirar 
na COREMU ou solicitar pelo email depe@hc.ufpr.br) e 
Curriculum Vitae atualizado e documentado.  
 
DA PROVA, DA CLASSIFICAÇÃO E DA MATRÍCULA: 
 

As provas serão elaboradas pelos Serviços em que o 
programa está inserido. No momento da inscrição será 
informado ao candidato o local da prova. 
 
A prova será composta por 50 questões sendo 10 da 
parte Geral e 40 da parte Específica, e será realizada 
no dia 10/03/2017 com início previsto para 07h30, com 

duração máxima de 3 (três) horas. A etapa de análise e 
defesa do currículo inicia-se após o término da prova. 
Os locais de entrevistas estão assim distribuídos: 
Atenção Hospitalar: Complexo do Hospital de 

Clínicas, Rua General Carneiro nº 181, Alto da Glória às 
13:30horas; Medicina Veterinária: Hospital Veterinário, 

Rua dos Funcionários, nº 1540 – Juvevê, às 14h. 
Saúde da Família:  Departamento Enfermagem, Bloco 

Didático II – Jardim Botânico, Av. Prof. Lothário Meissner, 
652, às 14 horas.  
 
A lista de classificados final do presente Edital será 
publicada no site www.hc.ufpr.br até o dia 13/03/2017, 

http://www.nc.ufpr.br/
mailto:depe@hc.ufpr.br
http://www.hc.ufpr.br/


sendo que os aprovados deverão realizar sua matrícula 
no dia 13/03/2017, na Comissão de Residência 
Multiprofissional, Rua General Carneiro nº 181, das 
08h00 às 11h00 ou na Coordenação do referido 
Programa. 
 
Nota: Os candidatos classificados na suplência 

poderão, na ocorrência de desistência ou impedimento 
de candidato mais bem classificado, serem convocados 
para preenchimento de vaga até o dia 15 de março de 
2017, seguindo-se rigorosamente a ordem de 
classificação.  
 
 

Curitiba, 03 de março de 2017. 
 
 

Profa. Dra. Claudete Reggiani 
 Superintende do CHC/UFPR 

 
Prof. Dr. Rosires Pereira de Andrade 

Gerente de Ensino, Pesq. e Extensão do 
CHC/UFPR 

 
Vânia Mari Salvi Andrzejevski  

Coordenadora da COREMU/UFPR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


