RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 01/2021
HOSPITAL BRUNO BORN
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
A Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde – COREMU/HBB, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para Ingresso no Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde na Área de Concentração em Atendimento ao Paciente Oncológico, com
base na legislação vigente, em normas e em informações contidas neste Edital, estando o início das atividades do
programa previsto para março de 2021.
1. PROGRAMA
1.1 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, na área de concentração em Atendimento ao Paciente
Oncológico, tem por objetivo especializar profissionais por meio de aprendizagem em serviço. Constituem-se em
modalidade de ensino de pós-graduação Lato Sensu, com carga horária semanal de 60 horas de atividades teóricopráticas e duração de 24 meses. O valor bruto da bolsa, concedida pelo Ministério da Saúde é de R$ 3.330,43 (três mil
trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos).
QUADRO DE VAGAS
PROGRAMA:

Nº DE VAGAS:

ÁREA:

DURAÇÃO:

PRÉ-REQUISITO:

Atendimento ao Paciente
Oncológico

02 (duas)

Enfermagem

02 (dois) anos

Graduação em Enfermagem

2. INSCRIÇÕES
2.2 Procedimentos para realizar a inscrição:
a) As inscrições serão realizadas no período de 25 à 29 de janeiro de 2021 (até o horário limite das 17h), pela
internet, no site https://www.hbb.com.br/cenepe/ .
b) Selecionar o item Inscrições preenchendo os campos indicados no portal de inscrições. Após clicar em enviar.
c) Por e-mail será enviado uma confirmação de recebimento de inscrição.
d) O boleto bancário de pagamento com a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) será enviado por e-mail.
e) O pagamento poderá ser feito em qualquer agência, posto credenciado ou terminal de atendimento bancário até o
dia 01 de fevereiro de 2021.
f) A efetivação da inscrição do candidato se dará apenas após a confirmação bancária do pagamento da taxa de
inscrição, não se processando qualquer registro de pagamento com data posterior a 01 de fevereiro de 2021.
g) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga.
3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.1 No dia 02 de fevereiro de 2021, será divulgada no site https://www.hbb.com.br/cenepe/residencias/editais-epublicacoes/ a lista de nomes de inscrições homologadas.
11. INÍCIO DAS ATIVIDADES:
O início das atividades do programa está previsto para o dia 01 de março de 2021, tendo sua presença obrigatória.
12. ALTERAÇÕES NO EDITAL:
Adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessário no site
https://www.hbb.com.br/cenepe/residencias/editais-e-publicacoes/ .
Lajeado, 01 de fevereiro de 2021.

___________________________________________
Giseli Vieceli Farinhas
Coordenadora da COREMU
Hospital Bruno Born
Centro de Ensino e Pesquisa – CENEPE
Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born – CNPJ 91.162.511/0001-65 – www.hbb.com.br
Avenida Benjamin Constant, 881 – Centro – Lajeado/RS – Brasil – CEP 95900-010 – Fone: (51) 3714-7500

CRONOGRAMA
Atividade

Prazo

Período de Inscrições

25 à 29/01/2021

Pagamento boleto Bancário

Até 01/02/2021

Divulgação das Inscrições Homologadas

02/02/2021

Prova Teórico-Objetiva

05/02/2021

Entrega e Avaliação do Currículo Lattes pela COREMU/HBB

05/02/2021

Entrevistas

05/02/2021

Divulgação do Gabarito Oficial e Aprovados

08/02/2021

Período de Recurso

09/02/2021

Análise do Recurso

10/02/2021

Divulgação Final dos Aprovados com Resultado do Recurso

11/02/2021

Matrícula

12/02/2021

O inicio das atividades do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do HBB está previsto para o
dia 01 de março de 2021.
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