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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 365/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 308/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica o
Edital nº 308/2020, referente processo de seleção dos candidatos aos Programas de Residência Integrada
Mul�profissional em Saúde Cole�va, Saúde Mental Cole�va, e Urgência e Emergência, campus Uruguaiana,
conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

5. DA SELEÇÃO

(...)

5.5. Será u�lizada, para a classificação dos candidatos aprovados, a ordem decrescente da pontuação
total (pontuação da prova + pontuação do currículo), em concordância com o programa e com a categoria
profissional selecionados pelo candidato no momento da inscrição. As vagas serão ocupadas respeitando a
ordem de classificação até contemplar o número de vagas ofertadas, conforme disposto no item 6 deste
edital. Serão considerados suplentes todos os candidatos aprovados.

(...)

 

Leia-se:

(...)

5. DA SELEÇÃO

(...)

5.5. Será u�lizada, para a classificação dos candidatos aprovados, a ordem decrescente da pontuação
total (pontuação da prova + pontuação do currículo), em concordância com o programa e com a categoria
profissional selecionados pelo candidato no momento da inscrição. As vagas serão ocupadas respeitando a
ordem de classificação até contemplar o número de vagas ofertadas, conforme disposto no item 6 deste
edital. Serão considerados suplentes todos os candidatos aprovados. Ao candidato que tenha par�cipado na
Ação Estratégica Brasil Conta Comigo (PORTARIA Nº 492, DE 23 DE MARÇO DE 2020), terá um adicional de
10% (dez por cento) na sua nota final.

(...)

Bagé, 27 de novembro de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/11/2020 
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Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 27/11/2020, às
10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412685 e o
código CRC 29F52141.

Referência: Processo nº 23100.013820/2020-91 SEI nº 0412685

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

