
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE  

PÓS GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO, MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA, E EM ÁREA UNIPROFISSIONAL ENFERMAGEM EM 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

 

PARA O PERÍODO LETIVO DE 2021 

EDITAL Nº 16/2020. 

As Faculdades Pequeno Príncipe e a Secretaria Municipal de Saúde de 

Curitiba, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os candidatos 

do processo seletivo para o preenchimento das vagas do Programa de Pós-

Graduação (especialização lato sensu – treinamento em serviço) na 

modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, 

Multiprofissional em Saúde da Família e em Área Uniprofissional Enfermagem 

em Urgência e Emergência, que em função da situação atual a Arguição, 

Análise e Defesa do Currículo acontecerá de forma on-line, conforme previsto 

no item:11.4.4. 

"A arguição será presencial, podendo ser alterada para online, por motivo de 

interesse público ou exigência legal, ou em razão da pandemia de Covid-19, 

em decisão fundamentada, decorrente de fato superveniente, sem que isso 

implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza, conforme 

legislação vigente." 

Desta forma os candidatos devem ler e seguir as seguintes orientações 

 A arguição será gravada.  

 Os arquivos das gravações serão deletados após o início do programa.  

 Os horário para a arguição, análise e defesa dos currículos serão acertados 
pelo horário oficial de Brasília.  

 A ANÁLISE E DEFESA DE CURRÍCULO ONLINE será realizada de 
maneira individual com o candidato, pontualmente, no horário e data, 

divulgado na Convocação publicada conforme cronograma, e avaliada por 
meio de banca examinadora.  

 O candidato que NÃO ACESSAR o LINK da ANÁLISE E DEFESA DE 
CURRÍCULO ONLINE, conforme a ordem na convocação, ou acessar com 

atraso ao seu HORÁRIO de realização da Arguição Online, estará 
automaticamente eliminado, deste Processo Seletivo;  

 Para participarem da ARGUIÇÃO ONLINE, os candidatos deverão possuir, 
no mínimo:  

Computador com conexão à internet, microfone, fone de ouvido 
e webcam, ou;  

Smartphone com Android 6 e superior iOS 12.0 e superior.  

 



 

 Requisitos técnicos detalhados para usar o Google Meet - 

https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pt-BR  

 Os candidatos realizarão a ARGUIÇÃO, via WEBCONFERÊNCIA, no dia 

previsto no Edital de convocação , clicando no link disponibilizado na 
convocação.  

 Esta etapa é obrigatória para todos os candidatos com arguições previstas 
para a sua área, conforme previsto no presente Edital.  

 O candidato que não participar da arguição, análise e defesa do currículo 
será automaticamente desclassificado do processo seletivo.  

 As Faculdades Pequeno Príncipe e a Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba não se responsabilizarão por falhas de ordem técnica dos 

computadores, Smartphones dos candidatos, como falhas de conexão à 
internet, microfone, fone de ouvido e webcam dos  candidatos, por falhas de 

comunicação dos candidatos, por erro de qualquer outra natureza 
cometidos pelos candidatos, cuja causa não esteja associada à 

infraestrutura tecnológica e técnica das Faculdades Pequeno Príncipe  e 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, quando da realização da 

Arguição Online.  
 

 

Comissão do Processo Seletivo  
 


