
 

 

 

 

EDITAL Nº 247/2016 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 211/2016 - PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA UNIPAMPA. 

 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 211/2016, de 24 de agosto de 2016, 
publicado no Portal da UNIPAMPA em 26 de agosto de 2016, nos seguintes termos: 

 
Onde se lê: 

(...) 

Os Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e em Área 
Profissional da Saúde têm por objetivo especializar profissionais, por meio da 
formação em serviço, para atuar em equipe de saúde, assegurando os princípios do 
Sistema Único de Saúde. Constituem-se em modalidade de ensino de pós-
graduação lato sensu, com carga horária semanal de 60 horas, dedicação exclusiva 
e duração de 24 meses. O valor bruto das bolsas, pagas pelo Ministério da 
Educação, é de R$ 2.976,26 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos), mediante aprovação e matrícula neste processo seletivo. 
(...) 

 

Leia-se:  

(...) 

Os Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde e em Área 
Profissional da Saúde têm por objetivo especializar profissionais, por meio da 
formação em serviço, para atuar em equipe de saúde, assegurando os princípios do 
Sistema Único de Saúde. Constituem-se em modalidade de ensino de pós-
graduação lato sensu, com carga horária semanal de 60 horas, dedicação exclusiva 
e duração de 24 meses. O valor bruto das bolsas, pagas pelo Ministério da 
Educação, é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três 
centavos), mediante aprovação e matrícula neste processo seletivo. 
(...) 

 

Onde se lê: 
(...) 
1. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
1.1 As inscrições para o processo seletivo nos Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde, nominados acima, 
estarão abertas no período de 06/09/2016 a 07/10/2016, junto à Secretaria 
Acadêmica do Campus Uruguaiana, da Universidade Federal do Pampa, de 
segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min no 
endereço mencionado no item 1.2.3. 
(...) 
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Leia-se 
(...) 
1. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
1.1 As inscrições para o processo seletivo nos Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde, nominados acima, 
estarão abertas no período de 05/09/2016 a 05/10/2016, junto à Secretaria 
Acadêmica do Campus Uruguaiana, da Universidade Federal do Pampa, de 
segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30 no endereço 
mencionado no item 1.2.3. 
(...) 
 
Bagé, 05 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

 

                                         Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                   Reitor 

 


