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EDITAL COREMU Nº 007/2022 - PROCESSO SELETIVO DE PRECEPTORES PARA 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - 2023 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMISFC) 

DA UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG E SECRETARIA DE SAÚDE DE GURUPI 

 
A Comissão de Permanente de Processo Seletivo da Universidade de Gurupi - UnirG e a Secretaria de Saúde 

de Gurupi, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a presente RETIFICAÇÃO do subitem 

2.3, do item 4 e do Anexo I, do Edital nº 006/2022 – Edital de Processo Seletivo de Preceptores para Residência 

Multiprofissional em Área Profissional da Saúde - 2023, considerando o que segue: 

 

1. No subitem 2.3, aonde se lê:  

 

2.3. Ter disponibilidade de dedicação de 40 horas junto as Unidades de Básicas de Saúde de Gurupi  
 

1.1 Leia-se:  

 

2.3. Ter vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gurupi e disponibilidade 

de dedicação de 40 horas junto as Unidades de Básicas de Saúde de Gurupi. 

 

2. No item 4, aonde se lê:  

 

TABELA I – CRONOGRAMA 

DEZEMBRO DE 2022 

Dia 14 
Início das Inscrições pela Internet (http://www.unirg.edu.br) a partir 

das 18 horas (horário local). 

Dia 18 Término das inscrições - Às 23h59 min (horário local). 

Dia 19 Divulgação dos locais e horários das arguições. 

Dia 20 Análise e Arguição Curricular 

Dia 21 Divulgação do resultado provisório, a partir das 18h (horário local). 

Dia 22 
Prazo para interposição de Recursos sobre o resultado provisório, das 08 horas do 

dia 22 às 12 horas do dia 23 (horário local). 

Dia 23 RESULTADO FINAL – A partir das 14 horas (horário local). 

JANEIRO DE 2023 

Dia 10 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

2.1 Leia-se:  

 

TABELA I – CRONOGRAMA 

DEZEMBRO DE 2022 

Dia 14 
Início das Inscrições pela Internet (http://www.unirg.edu.br) a partir 

das 18 horas (horário local). 

JANEIRO DE 2023 
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Dia 08 Término das inscrições - Às 23h59 min (horário local). 

Dia 09 Divulgação dos locais e horários das arguições. 

Dia 10 Análise e Arguição Curricular 

Dia 11 Divulgação do resultado provisório, a partir das 18h (horário local). 

Dia 12 
Prazo para interposição de Recursos sobre o resultado provisório, das 08 horas do 

dia 22 às 12 horas do dia 23 (horário local). 

Dia 13 RESULTADO FINAL – A partir das 14 horas (horário local). 

Dia 16 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

 

3. No Anexo I, aonde se lê:  

 

Títulos 

Valor 

do 

Título 

Máximo 

dos 

Título 

Quantidade 

de 

documentos 

entregues 

Estimativa 

de 

Pontuação 

a) Certificação de conclusão de curso de 

APERFEIÇOAMENTO em área afim (acima 

de 180 horas). 

0,75 1,5 

  

b) Exercício de atividade profissional de nível 

superior, não-cumulativa com outras quaisquer 

no mesmo período, na Administração Pública, 

na área de formação ou em área afim. Das 

atividades em questão estão excluídas as 

atividades de magistério. Para efeito de 

pontuação, não será considerada fração de 

semestre. 

0,5 (por 

ano) 
2,0 

  

c) Participação, como facilitador, em processos 

educacionais em saúde, com carga horária 

mínima de 12 horas. 

0,5 1,0 

  

d) Publicações de artigos científicos completos 

de interesse para a área do processo seletivo em 

periódicos internacionais e/ou nacionais. 

0,5 1,0 

  

e) Apresentação de pôster e/ou publicações de 

resumos em anais de eventos internacionais 

e/ou nacionais na área de saúde. 

0,25 0,5 

  

f) Participação em projeto de ensino, pesquisa 

e extensão na condição de 

acadêmico/preceptor. 

0,5 1,0 

  

g) Participação como preceptor/supervisor de 

estágio/internato (acadêmico ou profissional) 
0,5 1,5 

  

 

3.1 Leia-se:  
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Títulos 

Valor 

do 

Título 

Máximo 

dos 

Título 

Quantidade 

de 

documentos 

entregues 

Estimativa 

de 

Pontuação 

a) Certificação de conclusão de curso de 

APERFEIÇOAMENTO em área afim (acima 

de 180 horas). 

0,75 1,5 

  

b) Exercício de atividade profissional de nível 

superior, não-cumulativa com outras quaisquer 

no mesmo período, na Administração Pública, 

na área de formação ou em área afim. Das 

atividades em questão estão excluídas as 

atividades de magistério. Para efeito de 

pontuação, não será considerada fração de 

semestre. 

0,5 (por 

ano) 
2,5 

  

c) Participação, como facilitador, em processos 

educacionais em saúde, com carga horária 

mínima de 12 horas. 

0,5 1,0 

  

d) Publicações de artigos científicos completos 

de interesse para a área do processo seletivo em 

periódicos internacionais e/ou nacionais. 

0,5 1,0 

  

e) Apresentação de pôster e/ou publicações de 

resumos em anais de eventos internacionais 

e/ou nacionais na área de saúde. 

0,25 1,0 

  

f) Participação em projeto de ensino, pesquisa 

e extensão na condição de 

acadêmico/preceptor. 

0,5 1,0 

  

g) Participação como preceptor/supervisor de 

estágio/internato (acadêmico ou profissional) 
0,5 2,0 

  

 

 
4. Mantenham-se as demais disposições do Edital COREMU nº 006/2022. 

 

Gurupi, 19 de dezembro de 2022. 

 

 


