
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 01/2019

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AO PACIENTE ONCOLÓGICO

HOSPITAL BRUNO BORN

A  Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional  da  Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado –

Hospital Bruno Born, Psicóloga Giseli Vieceli Farinhas CRP 14.380, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura

das inscrições do Processo Seletivo para o Ingresso em Programa de Residência Multiprofissional, com base na legislação

vigente, em normas e em informações contidas neste Edital, com início das atividades do Programa em março de 2020.

2. INSCRIÇÕES

2.1 Condições necessárias para o ingresso no programa de residência:
a) Ser graduado em uma das áreas com vagas estabelecidas neste edital,  com diploma Brasileiro validado pelo Ministério da
Educação (MEC) ou revalidado no Brasil;
b) Ser registrado no Conselho Profissional correspondente (no caso de registro temporário ou diante de demora para o conselho
emitir o documento, poderá ser aceito o protocolo de solicitação de registro com data de confecção do documento definitivo);
c) Obrigações eleitorais e militares em dia;
d) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do programa;
e) Possuir disponibilidade para dedicação exclusiva em tempo integral ao Programa de Residência;
f) Não possuir vínculo empregatício ou estar dispensado, nas formas da lei, durante o período da realização da residência (lei nº
11.129/2005, art. 13,  § 2o);
g) Estar de acordo com as normas do presente processo seletivo público.

2.2  As  inscrições  serão  realizadas  no  período  determinado  no  cronograma  de  execução,  direta  e  exclusivamente  nos  sites
w  ww.fundatec.org.br   no período de 06 de setembro de 2019 a 24 de outubro de 2019 (até o horário limite das 17h).

2.3 Procedimentos para realizar a inscrição:
a) O candidato deve preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível nos endereços eletrônicos citados acima.
b) Imprimir o seu comprovante e/ou documento para pagamento da taxa de inscrição. O valor de boleto é igual ao somatório da taxa
de Exame FUNDATEC 2019 mais a taxa de R$ 150,00 referente ao Programa de Residência Multiprofissional em Atendimento ao
Paciente Oncológico do HBB.
c)  O pagamento que ocorrer  no dia  25 de outubro de 2019,  deverá ser  feito até o encerramento do expediente bancário.  A
FUNDATEC, em hipótese alguma, processará qualquer registro de pagamento com data e/ou horário posterior ao aqui estabelecido.
d) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga.

2.4 A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que a efetivação desta dar-se-á somente após o recebimento, pela
FUNDATEC, da confirmação bancária do pagamento da taxa de inscrição.

2.5 São de total responsabilidade do candidato as informações dos dados cadastrais no ato da inscrição. A declaração falsa ou
inexata de dados e a apresentação de documentos falsos ou graciosos determinarão o imediato cancelamento da inscrição irregular.

Lajeado, 22 de outubro de 2019.
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