ESTADO DO TOCANTINS – MUNICÍPIO DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI
REITORIA – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2021

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA
Candidato(a):

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS

Número de inscrição:

159227

Documento de identificação:

1090396 SSP TO

Local da Prova:

BLOCO D - UNIVERSIDADE DE GURUPI - CAMPUS I

Endereço:

AV. ANTÔNIO NUNES DA SILVA, Nº 2195 - PARQUE DAS ACÁCIAS

Sala

106 D

Data da Prova: 18 DE JANEIRO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA.
>> Os portões serão abertos pontualmente às 07h (HORÁRIO LOCAL DE GURUPI) e fechados às 08h50min.
>> A prova terá início às 09 horas.
>> O candidato que chegar ao prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
>> Observe o subitem 7.16 do Edital 123/2020 e verifique o DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO que será aceito para o dia da prova.
>> O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora e 50 minutos do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e do documento de
identificação.
>> O candidato deverá observar o Protocolo de Segurança a ser cumprido em razão da pandemia de COVID-19 descrito no Subitem 7.15 e
seguir rigorosamente a todas as orientações para o combate ao contágio de covid-19, indicados pela Comissão Permanente de Processo
Seletivo, em conformidade com as orientações dos órgãos de saúde:
* É obrigatório o uso de Máscara facial durante todo o período de aplicação das provas;
* O candidato deverá submeter-se a verificação de temperatura corporal e a higienização das mãos com álcool em gel sempre que solicitado
pelo colaborador;
* É recomendado o uso de garrafa de água individual, em material transparente para evitar contato com o bebedouro de uso comunitário;
* O candidato deverá manter o distanciamento de 1,5 metros entre os demais candidatos e colaboradores;
* O candidato deverá evitar toque físico com qualquer candidato ou colaborador;
* Caso apresente temperatura corporal elevada ou outros sintomas que requeiram atenção, o candidato será encaminhado à sala de atendimento
especial para realização da prova;
* Em razão do uso de tapete bactericida para desinfecção das solas de calçados, é recomendado, ao candidato, o uso de calçado fechado.

Gurupi, 15/01/2021.

