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EDITAL nº 01/2020 PROCESSO SELETIVO 2021 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

 

A Comissão de Seleção do Processo seletivo 2021, para o Programa de Residência 

Integrada Multiprofissional Hospitalar com Ênfase na Atenção à Saúde Cardiometabólica 

do Adulto (Edital 01/2020), recebeu para análise os requerimentos das seguintes 

INSCRIÇÕES: 

 

 
Número de 

inscrição 
CPF SITUAÇÃO MOTIVO 

3 035.891.430-29 Deferido 

Foi aceito como documento de 
identificação, a carteira de trabalho com 

foto, segundo 
https://www.enap.gov.br/en/acesso-a-

informacao/perguntas-
frequentes/concursos-e-selecoes/29-quais-

documentos-sao-considerados-
documento-de-identidade 

 

25 984.279.540-34 Deferido 

O(A) candidato(a) provável formando(a) 
em maio, caso consiga concluir sua 
graduação antes do período de matrícula 
(início de março) deverá, conforme Edital 
01/2020, item 9 – matrícula, subitens 2 e 3: 
“ ... 2.Fotocópia legível da Carteira de 
Identidade (frente e verso) ou Carteira 
Nacional de Habilitação (frente e verso).  
3. Fotocópia legível do registro no 
Conselho de sua categoria profissional ou 
número do protocolo de encaminhamento 
da inscrição...” obrigatoriamente 
apresentar estes documentos no ato da 
matrícula. Caso não os possua, o 

mailto:coremu@furg.br


candidato fica impossibilitado de se 
matricular no programa.   

  

32 026.216.830-88 Indeferido Inscrição no Programa errado.  

35 015.370.710-09 Indeferido Inscrição no Programa errado. 

 

 

Devido recurso da inscrição n° 25, passa pelos mesmos critérios a ser homologada 

a inscrição de n° 33. 

 

Número de 
inscrição 

CPF SITUAÇÃO MOTIVO 

33 040.430.850-36 HOMOLOGADA 

O(A) candidato(a) provável 
formando(a) em maio, caso consiga 
concluir sua graduação antes do 
período de matrícula (início de 
março) deverá, conforme Edital 
01/2020, item 9 – matrícula, subitens 
2 e 3: “... 2. Fotocópia legível da 
Carteira de Identidade (frente e 
verso) ou Carteira Nacional de 
Habilitação (frente e verso).  
3. Fotocópia legível do registro no 
Conselho de sua categoria 
profissional ou número do protocolo 
de encaminhamento da inscrição...” 
obrigatoriamente apresentar estes 
documentos no ato da matrícula. 
Caso não os possua, o candidato fica 
impossibilitado de se matricular no 
programa.   

  

 

 
 

Comissão de seleção 

Rio Grande, 03 de fevereiro de 2021. 


