
 
EDITAL 002/2020  

PROCESSO 20.0.000022853-3  
Edital de Retificação do Edital Nº 001/2020 - Seleção de Candidatos às vagas do 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O PERÍODO LETIVO DE 

2020-2021.  
 
A COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM        
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REMAPS, no uso de suas atribuições legais, torna público,              
por este Edital, as adequações no Edital Nº 01/2020 de Seleção de Candidatos às vagas do                
programa de pós-graduação na modalidade de Residência Multiprofissional em Atenção          
Primária à Saúde para o período letivo de 2020-2021, que seguem:  
 
Onde se lê:  
1.3 O REMAPS tem carga horária total mínima de 5.760 horas (cinco mil, setecentas e               
sessenta horas), atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, devendo ser cursadas em           
regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras atividades          
profissionais no período de sua realização, nos termos do artigo 13, § 2o da Lei Federal no                 
11.129/2005 e Resolução CNRMS No 2, de 13 de abril de 2012. Informações sobre o               
Programa podem ser obtidas através do e-mail secretariaacademica@portoalegre.rs.gov.br.  
 
Leia-se:  
1.3 O REMAPS tem carga horária total mínima de 5.760 horas (cinco mil, setecentas e               
sessenta horas), atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, devendo ser cursadas em           
regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras atividades          
profissionais no período de sua realização, nos termos do artigo 13, § 2o da Lei Federal no                 
11.129/2005 e Resolução CNRMS No 2, de 13 de abril de 2012. Informações sobre o               
Programa podem ser obtidas através do e-mail       
secretariaacademicasms@portoalegre.rs.gov.br.  
 
Onde se lê:  
3.3 Na impossibilidade do candidato comparecer pessoalmente para realizar a inscrição, a            
mesma poderá ser efetuada por via postal. Neste caso, a documentação deverá ser             
encaminhada por Sedex com AR, apresentando data da postagem não posterior ao último dia              
de inscrição, conforme estabelecido no item 3.1. Endereço de postagem: Secretaria Municipal            
de Saúde de Porto Alegre, A/C Secretaria Acadêmica - Equipe de Desenvolvimento, Avenida             
João Pessoa, 325, 1º andar, Porto Alegre - RS, CEP 90040-971.  
 
Leia-se:  
3.3 Na impossibilidade do candidato comparecer pessoalmente para realizar a inscrição, a            
mesma poderá ser efetuada por via postal. Neste caso, a documentação deverá ser             
encaminhada por Sedex 10 ou 12 com AR, observando as regras de postagem da Empresa               

mailto:secretariaacademicasms@portoalegre.rs.gov.br


 
Brasileira de Correios e Telégrafos devendo ser postado até o dia 10/03. Endereço de              
postagem: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, A/C Secretaria Acadêmica - Equipe             
de Desenvolvimento, Avenida João Pessoa, 325, 1º andar, Porto Alegre - RS, CEP 90040-971.              
A ficha de inscrição deve estar devidamente preenchida e as cópias da documentação             
solicitada devem ser autenticadas.  
 
Onde se lê:  
3.4.2: Cópia autenticada do Diploma de Graduação;  
 
Leia-se:  
3.4.2 Cópia simples do Diploma de Graduação acompanhada do original para conferência.  
 
Onde se lê:  
3.4.3 Currículo Lattes, em versão impressa, disponível para preenchimento no endereço           
http://lattes.cnpq.br. Para pontuação deverão ser anexados comprovantes autenticados da         
produção intelectual listada no currículo, conforme o anexo 2;  
 
Leia-se:  
3.4.3 Currículo Lattes, em versão impressa, disponível para preenchimento no endereço           
http://lattes.cnpq.br. Para pontuação deverão ser apresentados originais e cópias simples dos           
itens para pontuação na prova de títulos, conforme o anexo 2;  
3.4.3.1 Para pontuação de Formação Acadêmica será aceito certificado de conclusão de curso             
reconhecido pelo Ministério da Educação;  
3.4.3.2 Para pontuação de Experiência Profissional será aceita a carteira de trabalho com             
cópias onde constem informações claras a respeito dos períodos de começo e término de cada               
função na área da saúde ou declaração do empregador mencionando expressamente início e             
término de cada função na área da saúde em papel timbrado, carimbado com o CNPJ e                
assinado;  
3.4.3.3 A pontuação dos itens de Pesquisa e Extensão será através dos certificados.  
 
Onde se lê:  
3.4.4: Cópias autenticadas de Documento de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de             
quitação eleitoral e Certificado de Reservista, quando couber.  
 
Leia-se:  
3.4.4: Originais e cópias simples de Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física -              
CPF, Título de Eleitor, Certidão de quitação eleitoral e Certificado de Reservista (quando             
couber), Carteira profissional comprovando inscrição no Conselho Regional e comprovante de           
endereço do último mês ou anterior.  
3. 4. 4. 1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos             
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos             
Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de          



 
reservista (com foto), carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,             
valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente            
modelo com foto, Lei nº 9.503/1997), meio físico (Resoluções do CONTRAN nºs 687, de 15 de                
agosto de 2017, 684, de 25 de julho de 2017, 598, de 24 de maio de 2016 e 720, de 07 de                      
dezembro de 2018).  
3. 4. 4. 2. Não serão aceitos como documentos de identidade: Cadastro de Pessoa Física (CPF                
ou CIC), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo, sem             
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade oficial, nem            
documentos ilegíveis, não identificáveis ou quaisquer cópias de documentos, ainda que           
autenticadas, protocolos de documentos e documentos que não atestem alfabetização e           
fotografia correspondente.  
 
Onde se lê:  
4.2.1.4: A prova teórica será realizada na data provável de 14 de março de 2020, das 14h às                  
16h, em local a ser divulgado até dia 12 de março de 2020 no site:               
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php? p_secao=804  
 
Leia-se:  
4.2.1.4 A prova teórica será realizada na data de 14 de março de 2020, das 14h às 16h, em                   
local a ser divulgado até dia 12 de março de 2020 no site:             
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php? p_secao=804.  
 
Onde se lê:  
4.2.1.5: O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no              
horário e data estabelecidos e apresentar documento (original) de identificação, não sendo            
permitido o acesso ao local de prova do candidato que chegar após o horário determinado para                
início ou que não apresentar a devida identificação.  
 
Leia-se:  
4.2.1.5 O candidato deverá comparecer no dia e local de realização da prova com 1 hora de                 
antecedência e apresentar documento (original) de identificação, não sendo permitido o acesso            
ao local de prova do candidato que chegar após o horário determinado para início ou que não                 
apresentar a devida identificação.  
 
Onde se lê:  
6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo,               
bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo:  
DATA EVENTO LOCAL  
27/02/2020 a 10/03/2020 Período de inscrições. Secretaria Acadêmica – Equipe de           
desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde de porto Alegre, Avenida João Pessoa,            
325, 1° andar, Porto Alegre - RS (...)  
 



 
 
Leia-se:  
6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo,               
bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo:  
DATA EVENTO LOCAL  
27/02/2020 a 11/03/2020 Período de inscrições. Secretaria Acadêmica – Equipe de           
desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde de porto Alegre, Avenida João Pessoa,            
325, 1° andar, Porto Alegre - RS (...)  
 
Acrescenta-se:  
8. 6 Candidatos que já tenham realizado a inscrição serão convocados por e-mail para              
complementar a documentação conforme este edital de retificação e terão prazo até dia             
11/03/2020, data final das inscrições, para fazê-lo sob pena de não terem sua inscrição              
homologada.  
 

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2020.  
 

CAROLINE SCHIRMER FRAGA PEREIRA, Coordenadora do Programa de Residência 
Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde.  

PABLO DE LANNOY STÜRMER, Secretário Municipal de Saúde. 


