
RETIFICAÇÃO RESULTADO FINAL - APROVADOS

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 os aprova-

dos no Processo de Seletivo da Residência Multiprofissional em Atenção ao Paciente Oncológico.

ENFERMAGEM

Colocação Aprovado

1º Andriéli Taís Kila

2º Pâmela Naíse Pasquetti

Colocação Suplentes

1º Rosvithia Luiza Muller

2º Eliana Cacia De Melo Machado

3º Eduarda Gabriela Roos Schultz

4º Simone Bueno Pitol

5º Dara Luiza Zambiasi

6º Felipe André Trevisan

Matrícula: dia 05/02/2020

Local: Hospital Bruno Born

Sala: Recepção da Internação, Avenida Benjamin Constant nº: 881, 1º andar. 

Horário: 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs.

Documentos a serem apresentados no ato da matrícula:
(documentação original, com uma cópia legível):
a) 2 fotos 3x4;
b) cópia, frente e verso, do diploma de graduação (de curso reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC), ou declaração de
provável formando no ano letivo de 2018, com finalização do curso até a data da matrícula;
c) cópia do histórico escolar da graduação;
d) cópia do documento de identidade (RG). 
e) cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
f) cópia do título de eleitor;
g) cópia do PIS/PASAP;
h) cópia da carteira de trabalho (parte com foto e página da qualificação civil);
i) cópia do registro no Conselho Profissional correspondente ou declaração/protocolo de entrada do registro;
j) cópia do cartão do Sistema Único de Saúde – SUS;
k) cópia do comprovante de residência;
l) cópia do comprovante de quitação de serviço militar para candidatos do sexo masculino;
m) cópia de comprovante bancário, em que conste o número da conta-corrente, sendo o candidato o titular;
n) cópia da carteira de vacinação atualizada para atestar efetivação das vacinas contra Tétano e Hepatite;
o) para os candidatos graduados no exterior: fotocópia e original do diploma revalidado por universidade pública brasileira, na forma
da lei, e, se estrangeiro, também deve apresentar cópia e original do visto de permanência, do exame de proficiência na Língua
Portuguesa comprovada por instituição oficial e cópia legível do registro no Conselho da área profissional pretendida. O candidato
que não entregar os documentos, conforme descrito acima, estará excluído do processo seletivo.

Obs.: O não comparecimento, no período estipulado pela COREMU, implicará automaticamente na desclassificação do can-
didato sem aviso prévio. 
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Lajeado, 31 de janeiro de 2020.
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