
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – 20 16 
PROCESSO SELETIVO 

RETIFICAÇÃO II DO EDITAL Nº 28/2016 
 
O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
(ISCMC) e sua Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), TORNA 
PÚBLICA , a quem possa interessar a retificação dos itens 9, 9.1 e 9.6.1 do Edital nº 
28/2016. 
 
 
I. Acerca do item 9 e 9.1 do Edital nº 28/2016, ond e se lê: 
 
9. DAS PUBLICAÇÕES E DOS RECURSOS:  
9.1. A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados provisórios e definitivos 
no site http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional 2017 ISCMC, 
Menu Resultado, seguindo o seguinte cronograma: 
a) Gabarito provisório das questões da prova objetiva - dia 02 de dezembro de 2016, 
após às 18h;  
b) Resultado provisório da prova oral – dia 15 de dezembro de 2016, após às 20h;  
c) Resultado provisório da análise curricular – dia 18 de janeiro de 2017, após às 20h. 
d) Gabarito oficial e resultado final – dia 23 de janeiro 2017, após às 17h. 
 
Leia-se: 
 
9. DAS PUBLICAÇÕES E DOS RECURSOS:  
9.1. A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados provisórios e definitivos 
no site http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Multiprofissional 2017 ISCMC, 
Menu Resultado, seguindo o seguinte cronograma: 
a) Gabarito provisório das questões da prova objetiva - dia 02 de dezembro de 2016, 
após às 18h;  
b) Resultado provisório da prova oral – dia 15 de dezembro de 2016, após às 20h;  
c) Resultado provisório da análise curricular – dia 27 de janeiro de 2017 , após às 18h. 
d) Gabarito oficial e resultado final – dia 03 de fevereiro 2017 , após às 17h. 
 
 
II. Acerca do item 9.6.1 do Edital nº 28/2016, onde  se lê: 
 

9.6.1. O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a 
interposição e a data para interposição do recurso será no dia 19 de janeiro de 2016. 
 
Leia-se: 
 

9.6.1. O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos e o prazo para a 
interposição do recurso que será no dia 30 de janeiro de 2017 . 
 
 
 
 

Curitiba, 26 de janeiro de 2017. 
 
 

Núcleo de Processos Seletivos 
Pró-Reitoria Administrativa da PUCPR 
 


