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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – 2016 
PROCESSO SELETIVO  

EDITAL 01/2017 

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, o ensalamento da PROVA ORAL e instruções adicionais para a realização da prova. 

I. O ensalamento da PROVA ORAL consta no ANEXO I deste Edital.  

! O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da PROVA ORAL, 
com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, obrigatoriamente munido de 
documento de identificação original. 

! O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de documento 
de identificação, conforme item 3.10 do Edital 01/2017. 

! O candidato poderá portar relógio para o acompanhamento e controle do tempo da 
prova.  

! É proibida a utilização de celular e/ou qualquer aparelho eletrônico enquanto o candidato 
aguarda para ser chamado para a PROVA ORAL e durante a prova, sob pena de 
eliminação do candidato do processo seletivo. 

! Durante a Prova Oral a Banca Examinadora não está autorizada a interagir com o 
candidato. 

! A Banca Examinadora registrará sua avaliação em formulário próprio no término da 
aula/exposição e não está autorizada a fornecer o resultado da prova ao candidato. 

! A pontuação final da Prova Oral será obtida pela média aritmética das 2 (duas) 
avaliações, ou seja: pontuação final da Prova Oral = (NOTA AVALIADOR 1 + NOTA 
AVALIADOR 2) DIVIDIDO POR 2.  

! A filmagem (vídeo e áudio) da Prova Oral será realizada para efeito de registro e 
avaliação. Não sendo fornecida, em nenhuma hipótese, cópia dessa filmagem. 

! A Prova Oral será realizada no câmpus Curitiba da PUCPR, localizado na Rua Imaculada 
Conceição nº 1.155, na Escola da Vida, bloco 3 (verde), sala 10. 

Curitiba, 02 de fevereiro de 2017. 

Núcleo de Processo Seletivo 
Pró-Reitoria Administrativa da PUCPR 
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