
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2020
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 público 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 teórico 
práticas 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

02 (duas) Farmácia 02 (dois) anos Graduação em Farmácia

02 (duas) Nutrição 02 (dois) anos Graduação em Nutrição

02 (duas) Psicologia 02 (dois) anos Graduação em Psicologia

5. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DO CURRÍCULO E ARGUIÇÃO
5.1 A soma das notas da análise do currículo 15% (quinze por cento) e da arguição 15% (quinze por cento) terá peso 
de 30% (trinta por cento) do total da nota do candidato.

5.2 Sobre o currículo e arguição:
a) O currículo Lattes junto com os documentos comprobatórios, devem ser entregues no Centro de Ensino e Pesquisa – 
CENEPE do Hospital Bruno Born, endereço Avenida Benjamin Constant, 881 – Centro – Lajeado/RS – Brasil – CEP 
95900-010, no período de 16 de dezembro de 2020 à 04 de janeiro de 2021, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou 
enviado pelo correio, considerando a data da postagem.
b) As cópias dos documentos comprobatórios devem estar enumeradas e organizadas na sequência informada no 
currículo.
c) Os documentos comprobatórios serão pontuados conforme ANEXO I.
d) O currículo e os demais documentos devem estar em envelope lacrado e conter as informações do candidato, bem 
como, Programa de Residência a qual possui interesse.
e) A não entrega do currículo, no prazo determinado, elimina o candidato da seleção.
f) A avaliação do currículo será realizada pela Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU HBB, no período 
de 04 à 07 de janeiro de 2021.
g) A divulgação dos locais, bem como, dos horários das arguições efetivar-se-á no dia 08 de janeiro de 2021, no site 
http://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/.

5.3 Considerando as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, o aumento do trânsito de mercadorias pelo  
correio  em razão do crescimento do comércio  eletrônico e  a  época do ano,  autoriza-se o  envio  dos documentos 
previstos  no  edital  por  meio  de  correio  eletrônico  (e-mail),  exclusivamente  em  formato  PDF,  para  o  endereço 
cenepe@hbb.com.br. É de responsabilidade do candidato o envio correto dos documentos e também a apresentação 
desses na forma exigida pelo item 5.2 do edital.
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7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 O resultado da classificação será divulgado no dia 18 de janeiro de 2021, e disponibilizado no site 
http://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/;

8. RECURSO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E ARGUIÇÃO
a) Da análise do currículo e arguição, caberá recurso de revisão, no dia 19 de janeiro de 2021, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. O recurso deverá ser entregue e protocolado pessoalmente ou através de procuração, no Centro de Ensino 
e Pesquisa – CENEPE do Hospital Bruno Born, endereço Avenida Benjamin Constant, 881 – Centro – Lajeado/RS – 
Brasil – CEP 95900-010.
b) Os recursos deverão ser fundamentados, com exposição circunstanciada a respeito da inconformidade do candidato.
c) Não serão aceitos recursos fora de prazo ou que não atendam os requisitos exigidos neste Edital.
d) Não serão aceitos recursos enviados por correio, fax ou pela internet.
e) A análise dos recursos será realizada na data de 20 de janeiro de 2021.
f) A divulgação final, com o resultado dos recursos será na data de 21 de janeiro de 2021 e publicada no site 
http://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/.

9. MATRÍCULA:
9.1 O provimento dos candidatos aprovados no processo seletivo obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação, 
devendo os mesmos comparecerem no dia 22 de janeiro de 2021, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Centro de 
Ensino e Pesquisa – CENEPE do Hospital Bruno Born, no endereço Avenida Benjamin Constant, 881 – Centro – 
Lajeado/RS – Brasil – CEP 95900-010, em horário de expediente, para efetuar a matrícula.

11. ALTERAÇÕES NO EDITAL:

Adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessário, no site http://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-
publicacoes/.

Lajeado, 23 de dezembro de 2020.

___________________________________________
 Giseli Vieceli Farinhas

Coordenadora da COREMU
Hospital Bruno Born
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CRONOGRAMA

Atividade Prazo

Período de Inscrições PSU/RMS 2020
Consultar no Edital de Abertura Unificado 

PSU/RMS no Site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br.

Pagamento boleto Bancário  PSU/RMS 2020
Consultar no Edital de Abertura Unificado 

PSU/RMS no Site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br.

Prova Teórico-Objetiva PSU/RMS 2020 22/11/2020 (data provável)

Divulgação dos Aprovados PSU/RMS 2020
Consultar no Edital de Abertura Unificado 

PSU/RMS no Site da FUNDATEC, 
www.fundatec.org.br.

Entrega ou envio por correio do Currículo Lattes com os Documentos 
Comprobatórios para o endereço  Avenida Benjamin Constant, 881 – 
Centro – Lajeado/RS – Brasil – CEP 95900-010, A/C CENEPE

16/12/2020 à 04/01/2021

Avaliação do Currículo Lattes pela COREMU
04 à 07/01/2021

Divulgação das datas das arguições no site 
https://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/ 08/01/2021

Divulgação Final dos Aprovados no site 
https://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/ 18/01/2021

Período de Recurso 19/01/2021

Análise do Recurso 20/01/2021

Divulgação Final dos Aprovados com Resultado do Recurso no site 
https://www.hbb.com.br/cenepe/editais-e-publicacoes/ 21/01/2021

Período de Matrículas 22/01/2021

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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