
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE (UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL) 

ERRATA 002 pertinente ao EDITAL Nº 001/2019

A  Coordenação  da  Comissão  Estadual  de  Residência  Multiprofissional  em  Saúde  e  em  Área  Profissional  de  Saúde
(CEREMAPS), no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de Processo Seletivo de nº 001/2019, publicado no
DOE em 26 de novembro de 2019, para nele fazer constar que:

Página 01, ONDE SE LÊ:

[...] 
9.6 Os títulos a serem avaliados deverão ser entregues em envelope lacrado contendo, obrigatoriamente:
a) Comprovante de cadastro dos títulos e experiência profissional;
a.1) Cada título relacionado deverá conter necessariamente a indicação de qual grupo de atividade o candidato pretende
que o referido título seja classificado, conforme apresentado no Quadro 4.
b) Currículo Lattes atualizado até o dia anterior à data de início do envio dos documentos comprobatórios dos títulos;
b.1) As atualizações na Plataforma Lattes posteriores à data mencionada somente serão consideradas caso, no momento
da  avaliação  pela  banca  examinadora,  constem  as  informações  idênticas  às  do  Currículo  Lattes  apresentado  pelo
candidato no momento do envio dos títulos.
c)  Diploma de Graduação juntamente  com o respectivo  Histórico Escolar,  para  os  candidatos  que já  concluíram a
graduação;
[...] 

LEIA-SE:

[...] 
9.6 Os títulos a serem avaliados deverão ser entregues em envelope lacrado contendo, obrigatoriamente:
a) Comprovante de cadastro dos títulos;
a.1) Cada título relacionado deverá conter necessariamente a indicação de qual grupo de atividade o candidato pretende
que o referido título seja classificado, conforme apresentado no Quadro 4.
b) Currículo Lattes atualizado até o dia anterior à data de início do envio dos documentos comprobatórios dos títulos;
c)  Diploma de Graduação juntamente  com o respectivo  Histórico Escolar,  para  os  candidatos  que já  concluíram a
graduação;
[...] 

Salvador, 03 de janeiro de 2020.

Rosângela Martins Gueudeville 
Coordenadora CEREMAPS
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