
 

 

EDITAL Nº 040/2022 – PRORROGAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CERTAME E FASES 

SUBSEQUENTES 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA 

PROFISSIONAL DA SAÚDE - 2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DA 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, tornam pública a prorrogação da primeira fase do certame e fass subsequentes do processo seletivo para 

o Programa de Fisioterapia da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família e Comunidade 

(RMISFC) Edital nº 032/2022 - Residência Multiprofissional 2022/1 - Vaga Remanescente Fisioterapia. 

 

 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

 

TABELA I – CRONOGRAMA 

FEVEREIRO DE 2022 

Dia 18 Início das Inscrições pela Internet (http://www.unirg.edu.br) a partir 

das 18 horas (horário local). 

MARÇO DE 2022 

Dia 02 
Último dia para entrega de Laudo Médico – Candidatos que 

solicitaram Atendimento Diferenciado via e-mail (cpps@unirg.edu.br). 

Dia 02 Término das inscrições - Às 23h59 min (horário local). 

Dia 03 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição, até o limite do 

recebimento bancário. 

Dia 04 
Respostas às solicitações de Atendimento Diferenciado, a partir das 

18 horas (horário local). 

Dia 07 Divulgação dos locais de provas. 

Dia 09 
1ª Fase - Aplicação das Provas Objetivas com início às 14 horas 

(horário local). 

Dia 09 
Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas, a partir das 

18 horas (horário local). 

Dia 10 
Prazo para interposição de Recursos sobre o gabarito preliminar das 

provas objetivas, das 08 horas às 18 horas (horário local). 

Dia 11 Resposta aos Recursos sobre o gabarito preliminar das Provas 

Objetivas - a partir das 18 horas (horário local). 

Dia 14 Resultado Preliminar da Primeira Fase, a partir das 18 horas 

(horário local). 

Dia 15 Prazo para interposição de Recursos sobre o Resultado Preliminar da 

Primeira Fase, das 08 horas às 18 horas (horário local). 



 

 

Dia 16 Resposta aos Recursos sobre o Resultado Preliminar da Primeira 

Fase, a partir das 18 horas (horário local). 

Dia 16 Resultado Definitivo da Primeira Fase e Convocação para a 

Segunda Fase, a partir das 18 horas (horário local). 

Dia 18 

2ª Fase - Análise e Arguição Curricular - Horário a ser divulgado juntamente 

com o Resultado Definitivo da Primeira Fase e 

Convocação para a Segunda Fase. 

Dia 22 RESULTADO FINAL – A partir das 18 horas (horário local). 

Dia 23 
Matrícula - Das 8h30min às 11h30min (horário local) 

Dia 24 INÍCIO DO PROGRAMA/ACOLHIMENTO 

 

 

 

7. DAS PROVAS 

 

7.1. Os locais de aplicação das provas serão divulgados, no endereço eletrônico http://www.unirg.edu.br, no dia 

07 de março de 2022, conforme cronograma disposto na  Tabela I – Cronograma, do item 3, sendo a obtenção 

desse conhecimento de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

7.2. As provas serão realizadas conforme constante no Cronograma de atividades do  Processo Seletivo, item 3. 

 

7.3. O horário de início das provas será às 14h (quatorze horas, horário local), com período de duração de 4 

(quatro) horas. 

 

7.4. Não será permitida a entrada de nenhum candidato no local das provas após o início das mesmas. 

 

7.5. O acesso dos candidatos ao local onde será realizada a prova objetiva encerrará, impreterivelmente, 10 

(dez) minutos antes do início das provas, portanto às 13h50min (horário local). O candidato que chegar após o o 

horário supracitado terá vedada a sua entrada no prédio e será eliminado do Processo Seletivo. 

 

7.6. O candidato que adentrar ao prédio de realização das provas (observado o disposto no subitem 8.2) deverá, 

impreterivelmente, estar na sala de aplicação até o prazo de 10 (dez) minutos antes do início das provas; caso não 

esteja a tempo na sala, mesmo estando dentro do prédio, será eliminado do Processo Seletivo. 

 

7.7. As provas objetivas serão realizadas nos Campi da Universidade de Gurupi - UnirG, na cidade de 

Gurupi/TO, em locais a serem divulgados no dia 07 de março de 2022 a partir das 18 horas, conforme subitem 

8.1. 

 

7.8. O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao Aplicador da Prova, juntamente com a Folha de 

Respostas, o Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para posterior 

conferência. Por motivo de segurança, o candidato deverá permanecer no local de realização das provas, 

considerando o período de sigilo de 1 (uma) hora, mesmo depois de eliminado. 

 

7.9. Para a realização da prova é obrigatória a apresentação de documento, em meio físico, de identidade com 

fotografia, considerando-se os documentos de identificação dispostos no subitem 7.1 deste edital. 

 

7.10.  É expressamente proibido o uso, por parte dos candidatos, de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante o 

período de realização da prova. 

http://www.unirg.edu.br/


 

 

 

7.11.  Para a realização da prova o candidato deve utilizar-se de caneta esferográfica azul ou preta, com corpo da 

caneta transparente. 

 

7.12.  A prova será constituída de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo: 

- 30 questões de conhecimentos gerais do Sistema Único de Saúde (SUS); 

- 10 questões específicas conforme o programa de Residência; 

- 10 questões específicas conforme categoria profissional do candidato. 

 

 

Gurupi, 04 de março de 2022 

 
 

Profª. Dra. Rise Consolação Iuata Costa 
Pró-Reitora de Graduação da Universidade de Gurupi - UnirG 

Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo 
Decreto Municipal nº 1.186/2020 

 


