
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL – APROVADOS NUTRIÇÃO
HOSPITAL BRUNO BORN

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

Após sentença no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000206-40.2021.4.04.7114/RS, que declarou a 
"nulidade da Segunda Etapa – Segunda Parte (Entrevista) prevista no Edital N.º 01/2020, do Hospital Bruno Born, no  
tocante ao provimento do cargo de Atendimento ao Paciente Oncológico - Nutrição", bem como determinou a "elabora -
ção de nova lista de classificação dos candidatos e a apresentação desta após o recálculo e da listagem anterior com a  
pontuação e colocação", segue abaixo a nova classificação do certame:

NUTRIÇÃO
Colocação Aprovado Nota TO (70%) Nota Currículo (15%) Nota Final

1º Julia Helena Schuh 56 6,5 62,5

2º Giovana Daniele Kuhn 54,6 6,0 60,6

Colocação Suplentes Nota TO (70%) Nota Currículo (15%) Nota Final
1º Carolina Carlotto Ignacio 53,9 4,2 58,1

2º Denise Wojahn de Lima 46,2 6,3 52,5

Matrícula: 19/02/2021
Local: Hospital Bruno Born
Sala: Recepção da Internação, Avenida Benjamin Constant nº: 881, 1º andar. 
Horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.

Para a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Documentação Observações

1

Cópia autenticada, frente e verso, do diploma de 
graduação (de curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação – MEC), ou declaração de provável formando no 
ano letivo de 2020, com finalização do curso até a data da 

matrícula.

2 Cópia do histórico escolar da graduação -

3 Cópia da carteira de identidade (RG) No caso de estrangeiros, apresentar cópia da 
carteira do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE

4 Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) -

5 Cópia do Título eleitoral e comprovante de votação na 
última eleição -

6 Cópia do Registro no Conselho do RS

Em casos de alunos que
entregaram declaração de provável formando no 

ano letivo de 2020, com finalização do
curso até a data da matrícula, conforme linha 1, o 

referido documento poderá ser entregue
até a matrícula

7
Cópia da carteira de trabalho (parte com foto, página da 

qualificação civil, páginas de todos os contratos de 
trabalho e página em branco após o último contrato)

-

8 Cópia do comprovante de residência Água, luz ou telefone
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9 Cópia do comprovante de quitação de serviço militar para 
candidatos do sexo masculino -

10 Cópia de comprovante bancário, em que conste o número 
da conta corrente, sendo o candidato o titular Preferência por Banco do Brasil

11 Cópia da carteira de vacinação atualizada Principais vacinas que devem estar em dia: Tétano, 
Hepatite e Tríplice

12 Cópia do Cartão do SUS -

Observações:
a) Candidato brasileiro que realizou graduação no exterior deve apresentar cópia e original do diploma revalidado no 
Brasil;
b) Candidato estrangeiro deve entregar comprovante de visto de permanência no Brasil e diploma de graduação 
revalidado em Conselho Regional do Brasil;

Lajeado, 17 de fevereiro de 2021.

_____________________________________
 Giseli Vieceli Farinhas

Coordenadora da COREMU
Hospital Bruno Born
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