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FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 

 

 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

PARA O PERÍODO LETIVO DE 2021 - 2022 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 015/2020 

 
 A Faculdades Pequeno Príncipe, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

todos os candidatos interessados em participar do processo seletivo para o 

preenchimento das vagas dos Programas de Pós-Graduação (especialização lato sensu 

– treinamento em serviço) na modalidade de Residência Multiprofissional da Secretaria 

Municipal de São José dos Pinhais nas áreas de concentração em Urgência e 

Emergência e em Saúde a retificação do EDITAL Nº 015/2020 publicado em 

16/11/2020. Referente ao Item 4.4 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA 

EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

ONDE SE LÊ: 

I Cópia do Histórico Escolar da Graduação ou Cópia do Diploma de Graduação  
II. O candidato em fase de conclusão do curso deverá enviar uma declaração 
fornecida pela IES com a data prevista para a conclusão.  

III. Cópia de um dos documentos oficiais, conforme o item 4.5. do presente 
Edital.  

IV. Cópia do comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.  

V. Carta de Intenção para Ingresso no Programa de Residência (ANEXO 3), deve 
estar antes do Currículo Lattes.  

VI. Currículo Lattes (modelo disponível na página eletrônica www.lattes.cnpq.br), 
devendo ser anexados somente os comprovantes que pontuem (certificados, 
declarações de qualquer evento registrado no currículo).  

VII. Ficha de pontuação do Currículo que deve estar devidamente preenchida de 
acordo com os documentos apresentados conforme descrito no ANEXO 4 e 
ANEXO 6;  

VIII. Declaração de participação na Ação Estratégica. Conforme - Portaria Nº 492, 
de 23 de março de 2020, quando couber.  

 

LEIA-SE: 

I Cópia do Histórico Escolar da Graduação ou Cópia do Diploma de Graduação  
II. O candidato em fase de conclusão do curso deverá enviar uma declaração 
fornecida pela IES com a data prevista para a conclusão.  

III. Cópia de um dos documentos oficiais, conforme o item 4.5. do presente 
Edital.  

IV. item excluído 

V. Carta de Intenção para Ingresso no Programa de Residência (ANEXO 3), deve 
estar antes do Currículo Lattes.  
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VI. Currículo Lattes (modelo disponível na página eletrônica www.lattes.cnpq.br), 
devendo ser anexados somente os comprovantes que pontuem (certificados, 
declarações de qualquer evento registrado no currículo).  

VII. Ficha de pontuação do Currículo que deve estar devidamente preenchida de 
acordo com os documentos apresentados conforme descrito no ANEXO 4 e 
ANEXO 6;  

VIII. Declaração de participação na Ação Estratégica. Conforme - Portaria Nº 492, 
de 23 de março de 2020, quando couber.  

 

Comissão do Processo Seletivo 


