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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA INGRESSO N O PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE 

PROMOÇÂO DA SAÚDE DE BLUMENAU. 
 
Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação.  
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE do Município de Blumenau (SEMUS), pelo 
presente edital, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as regras do Processo Seletivo Público 
para ingresso no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC), para o ano de 
2020. 
 
1. Disposições iniciais:  
 
1.1 O presente Edital obedece às normas estabelecidas pela Resolução nº 02, de 27/08/2015 e Resolução 
nº 35, de 09/01/2018 da Comissão Nacional de Residência Médica, da Secretaria de Educação Superior e 
do Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC).  
 
1.2 Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para o primeiro ano do Programa de Residência em Medicina de 
Família e Comunidade (PRMFC). 
 
1.3 O quantitativo de vagas acima descrito poderá ser alterado, à critério da SEMUS ou caso haja 
determinação oriunda da CNRM/SESU/MEC por recredenciamento, descredenciamento ou diligências de 
Programas após a publicação deste Edital.  
 
1.4 O PRMFC é estruturado de acordo com a resolução da Comissão Nacional de Residência Médica nº 
01, de 25/05/2015. 
 
2. Sobre a Residência Médica:  
 
2.1 A Residência Médica é um curso de Pós-Graduação lato sensu regulamentada pelo Decreto nº 80.281, 
de 05/09/1977, pela Lei nº 6.932, de 07/07/1981, e pelas demais resoluções publicadas pela 
CNRM/SESu/MEC.  
 
2.2 O Programa de treinamento em serviço é cumprido em regime de tempo integral, com carga horária de 
até 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo um total de até 2880 (duas mil, oitocentos e oitenta) horas 
anuais, devendo ainda ser consideradas as modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 536 de 
24/06/2011, artigo 4º da Lei nº 6.392, de 07/07/1981. 
 
3. Sobre o Programa e Residência em Medicina de Fam ília e Comunidade (PRMFC) da SEMUS:  
 
3.1 O Programa seguirá todas as resoluções em vigor e às que vierem a ser emitidas pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM). 
 
3.2 Os profissionais médicos residentes, desde que não tenham vínculo com o Município de Blumenau e 
atendidos os demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação em ato próprio, farão jus ao 
recebimento de uma bolsa mensal, no valor de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e 
três centavos), de acordo com a Portaria Interministerial nº 3, de 16 de março de 2016. A bolsa será paga 
diretamente ao residente pelo Ministério de Estado da Educação e da Saúde, através do Programa 
Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (PRÓ-RESIDÊNCIA). 
 
3.3 Os profissionais médicos efetivos lotados nas Unidades de Saúde do Município de Blumenau que 
ocuparem as vagas oferecidas pelo presente edital, manterão os vencimentos que já percebem e não farão 
jus a bolsa supracitada.  
 
3.4 Caso o médico possua vínculo com o Município mas não seja efetivo, deverá se desligar do vínculo 
com o Município, até a data de início do Programa de Residência, para assumir vaga como médico 
residente e enquadrar-se no item 3.2 deste edital fazendo jus à bolsa mensal, no valor de R$ 3.330,43 (três 
mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos). 
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3.5 Os profissionais médicos residentes que ingressarem no PRMFC da SEMUS através deste edital 
cumprirão 24 meses de atividades com início até o dia 31 de março de 2020 e a maior parte da carga-
horária será desenvolvida em unidades de Estratégia Saúde da Família do Município. Os profissionais 
médicos efetivos aprovados que não estiverem atuando em unidades de Estratégia Saúde da Família, 
deverão fazê-lo até o início do programa de Residência sendo condição obrigatória para iniciarem suas 
atividades como residentes. 
 
3.6 Desenvolver-se-á em uma integração ensino-serviço entre as instituições participantes:  
 
a) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Blumenau - SEMUS;  
 
b) Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB;  
 
c) Fundação Hospitalar de Blumenau/Hospital Santo Antônio - HSA;  
 
d) Sociedade Divina Providência/Hospital Santa Isabel – HSI; 
 
4. Sobre os requisitos necessários para a inscrição  no PRMFC:  
 
4.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da legislação federal. 
 
4.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para o sexo masculino). 
 
4.3 Poderá participar do processo seletivo, o profissional médico com vínculo efetivo no Município de 
Blumenau, observados os seguintes critérios: 
 
4.3.1 Não ter sofrido penalidade de advertência ou suspensão, respectivamente, nos últimos 03 (três) e 05 
(cinco) anos imediatamente anteriores à data de publicação deste Edital. 
 
4.3.2 É vedada a participação de servidor: 
 
a) afastado do serviço por motivo de licença para tratar de interesses particulares; 
 
b) em readaptação funcional; 
 
c) em reabilitação funcional; 
 
d) afastado do serviço por motivo de auxílio-doença; 
 
e) afastado do serviço por motivo de licença para acompanhar cônjuge; 
 
f) em licença para estudo. 
 
4.4 Todos os candidatos aprovados, no momento da matrícula, deverão cumprir as demais exigências 
deste Edital. 
 
5. Sobre as Inscrições: 
 
5.1 As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas de zero hora e um minuto (00:01) do dia 
02 de dezembro de 2019 às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23:59) do dia 13 de dezembro 
de 2019.  
 
5.2 As inscrições somente serão efetuadas pela Internet no endereço eletrônico 
http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, Processos Seletivos, Prefeitura Municipal de Blumenau, 
SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo para Residência Médica 
2020), onde estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição para download.  
 



 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade 

 

5.3 O valor da taxa de inscrição será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser recolhida para o 
Fundo Municipal de Saúde de Blumenau, CNPJ 07.821.223/0001-69, Banco Caixa Econômica Federal, 
Agência 0411, Conta Corrente 104-3, operação 06. 
 
5.3.1 O candidato deve recolher a taxa de inscrição na conta corrente conforme o item 5.3 e o 
comprovante deverá ser enviado junto com a ficha de inscrição devidamente preenchida para o e-mail  
residenciamedica@blumenau.sc.gov.br. 
 
5.3.2 Fica isento do pagamento do valor de inscrição o candidato doador de sangue, de acordo com a Lei 
Municipal nº 6.292 de 25/09/2003. 
  
5.3.3 Para usufruir do benefício da isenção do valor de inscrição estabelecido, o candidato doador de 
sangue deverá comprovar, através de declaração da entidade coletora, ter realizado, no mínimo, duas 
doações nos últimos doze meses que antecedem a data da publicação deste edital, a declaração deverá 
ser enviada junto com a ficha de inscrição. 
 
5.3.4 A pontuação adicional a que tem direito os candidatos participantes do Programa de Valorização 
Profissional na Atenção Básica – PROVAB, será considerada mediante a apresentação de documentos 
comprobatórios e de acordo com o que dispõe os critérios determinados na Resolução CNRM Nº 2/2015. 
O comprovante de participação do PROVAB deverá ser enviado junto com o comprovante de depósito e a 
ficha de inscrição devidamente preenchida para o e-mail residenciamedica@blumenau.sc.gov.br. 
 
5.3.5 Será enviado um e-mail com a confirmação do recebimento dos documentos; 
 
5.4 Recomendações aos candidatos: 
 
5.4.1 Manter sob sua guarda o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser 
apresentado o original no ato da matrícula; 
 
5.4.2 A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Blumenau não se responsabilizará por solicitações 
de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos sistemas de comunicação; 
 
5.4.3 A efetivação da inscrição só se dará mediante confirmação do crédito da taxa de inscrição pela 
instituição Bancária e envio das documentações necessárias à inscrição constantes no itens 5.3.1 a 5.3.4; 
 
5.5 As informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas através do e-mail 
residenciamedica@blumenau.sc.gov.br. 
 
5.6 Informações complementares:  
 
5.6.1 A Inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação de todas as normas 
constantes neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  
 
5.6.2 Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, quaisquer 
que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado.  
 
5.6.3 Não serão aceitas inscrições por qualquer outra via que não as especificadas neste edital.  
 
5.6.4 A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, nem haverá parcelamento do seu valor.  
 
5.6.5 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento da Ficha de Inscrição.  
 
5.6.6 O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não possa 
satisfazer todas as condições enumeradas neste edital, terá cancelada sua inscrição, e serão anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que obtenha aprovação na prova.  
 
6. Sobre as Inscrições Homologadas:  
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6.1 A lista de inscrições homologadas estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, Processos Seletivos, Prefeitura Municipal de Blumenau, 
SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo para Residência Médica 
2020), a partir de 16 de dezembro de 2019. 
 
7. Sobre a Prova:  
 
7.1 O processo seletivo será composto de Prova Objetiva, de caráter classificatório, constituída de 50 
(cinquenta) questões, do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 01 (uma) 
única resposta correta, valendo 01 (um) ponto cada questão. A nota máxima da Prova Escrita será de 50 
(cinquenta) pontos. 
 
7.2 O conteúdo da prova constará de 10 (dez) questões de Clínica Médica/Medicina Interna, 10 (dez) 
questões de Cirurgia Geral, 10 (dez) questões de Ginecologia/Obstetrícia, 10 (dez) questões de Pediatria e 
10 (dez) questões de Medicina de Família e Comunidade.  
 
7.3 A Prova Objetiva será realizada na ETSUS Blumenau, "Escola Técnica de Saúde Dr. Luiz Eduardo 
Caminha", localizada na Rua 2 de Setembro, nº 1510, bairro Itoupava Norte – Blumenau/SC, no dia 22 de 
janeiro de 2020, no horário das 14:00 às 17:00 horas.  
 
7.4 A data e local previstos para realização da prova objetiva poderão ser alterados à critério da SEMUS e 
os candidatos serão avisados pelo endereço eletrônico http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, 
Processos Seletivos, Prefeitura Municipal de Blumenau, SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da 
Saúde, Edital Processo Seletivo para Residência Médica 2020) e através do e-mail indicado na ficha de 
inscrição do candidato.  
 
7.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova, com antecedência mínima de trinta minutos do 
horário fixado para seu início, portando caneta esferográfica de escrita azul ou preta e documento original 
com foto (Documento de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho ou 
Passaporte). Não serão aceitas fotocópias. 
 
7.6 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da prova como justificativa de 
sua ausência. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo alegado, caracterizará 
desistência do candidato.  
 
7.7 Não haverá uma segunda oportunidade para realização da prova.  
 
7.8 Não será admitido ingresso de candidato ao local de realização da prova após o horário fixado para 
seu início.  
 
7.9 O cartão de resposta será considerado como único e definitivo documento para efeito de correção da 
prova objetiva, devendo ser assinado e preenchido corretamente pelo candidato, de acordo com as 
instruções contidas na prova, não sendo substituído em hipótese alguma por erro do candidato em seu 
preenchimento.  
 
7.10 Ao término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o cartão 
resposta da prova objetiva e o caderno de prova, não podendo levá-lo consigo, sendo eliminado do 
processo seletivo aquele que não devolvê-los. 
 
7.11 Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da 
prova em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.  
 
7.12 Será atribuída nota zero à questão que, no cartão resposta, não estiver assinalada, que contiver mais 
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível ou com campo de marcação não 
preenchido integralmente.  
 
7.13 Não será permitida consulta de nenhuma espécie a livros, revistas, textos, notas, códigos, folhetos, 
máquinas de calcular, agendas eletrônicas, relógios com calculadora ou assemelhados. Tampouco será 
permitida a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, gravador, pager, palm top, telefone 
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celular, tablets, smartfones e outros receptores que possibilitem comunicações à distância, sob pena de 
desclassificação.  
 
7.14 Será vedado ao candidato retirar-se da sala da prova sem a devida autorização e/ou 
acompanhamento de fiscal.  
 
7.15 Por motivo de segurança, os candidatos só poderão ausentar-se, definitivamente, da sala da prova 
após 30 (trinta) minutos, contados a partir do efetivo início da mesma.  
 
7.16 O candidato que não observar o disposto nos subitens 7.9 e 7.10, deverá assinar o Termo de 
Desistência do Processo Seletivo, lavrado pelo Coordenador Local. Caso este se negue a assinar o Termo 
de Desistência, o fato será relatado no Termo de Ocorrência e assinados por dois candidatos da sala, 
pelos fiscais da sala e pelo coordenador local.  
 
7.17 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança.  
 
8. Da divulgação do Gabarito e dos Recursos:  
 
8.1 O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 23 de janeiro de 2020, no endereço 
eletrônico http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, Processos Seletivos, Prefeitura Municipal de 
Blumenau, SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo para 
Residência Médica 2020). 
 
8.2 Será admitido recurso (formulário anexo I deste edital) em razão do gabarito da prova objetiva no dia 
24 de janeiro de 2020, o qual deverá ser protocolado na ETSUS Blumenau, "Escola Técnica de Saúde Dr. 
Luiz Eduardo Caminha", localizada na Rua 2 de Setembro, nº 1510, bairro Itoupava Norte – Blumenau/SC, 
no dia 22 de janeiro de 2020, no horário das das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas 
 
8.3 Não será aceito recurso por via postal, telegrama, fax, ou qualquer outro meio que não seja o 
especificado neste Edital.  
 
8.4 Após o julgamento do recurso, os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas serão 
atribuídos indistintamente a todos os candidatos participantes da prova.  
 
8.5 A decisão final cabe à Comissão de Residência Médica - COREME da SEMUS, instância deliberativa e 
definitiva para recursos e revisão, sendo soberana em suas decisões, sendo indeferidos, liminarmente, 
recursos ou revisões adicionais. 
 
8.6 O gabarito definitivo da prova objetiva será divulgado no dia 27 de janeiro de 2020, no endereço 
eletrônico no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, Processos Seletivos, Prefeitura 
Municipal de Blumenau, SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo 
para Residência Médica 2020). 
 
9. Do resultado da Prova Objetiva:  
 
9.1 O resultado da prova objetiva e a lista de aprovados serão divulgados no dia 28 de janeiro de 2020, no 
endereço eletrônico http://www.blumenau.sc.gov.br (Bumenau, Processos Seletivos, Prefeitura Municipal 
de Blumenau, SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo para 
Residência Médica 2020). 
 
9.2 A classificação será definida de acordo com a ordem decrescente de pontos. 
 
9.3 Em caso de empate na pontuação total da prova objetiva, aplicar-se-ão, pela ordem, os seguintes 
critérios:  
 
a) Para os candidatos com 60 (sessenta) anos ou mais será considerada a maior idade;  
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b) Para os candidatos com menos de 60 (sessenta) anos: Maior número de pontos nas questões de 
Medicina de Família e Comunidade, Maior número de pontos nas questões de Clínica Médica e por ultimo 
maior idade; 
 
10. Da matrícula: 
 
10.1 O candidato aprovado, na forma estabelecida neste Edital, deverá comparecer no dia 19 de fevereiro 
de 2020, para realização da matrícula no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade 
– PRMFC, na ETSUS Blumenau, "Escola Técnica de Saúde Dr. Luiz Eduardo Caminha", localizada na Rua 
2 de Setembro, nº 1510, bairro Itoupava Norte – Blumenau/SC, no dia 22 de janeiro de 2020, no horário 
das 13:00 às 17:00 horas, munidos dos seguintes documentos originais e fotocópias:  
 
a) 2 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas;  
b) Diploma de graduação em Medicina;  
c) Comprovante de situação cadastral de CPF (http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp);  
d) Documento de Identidade; 
e) Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, se necessário;  
f) Carteira de Identidade Profissional com registro no CREMESC; 
g) Cópia da quitação anual do conselho profissional; 
h) Inscrição como Contribuinte Autônomo da Previdência Social; 
i) Certidão negativa de benefício do INSS (www.meu.inss.gov.br ou na Previdência Social); 
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
k) Certidão de quitação eleitoral;  
l) Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.  
 
10.2 O classificado convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano do Programa 
de Residência Médica, poderá requerer a reserva da vaga, pelo período de 1 (um) ano. O pedido de 
trancamento deverá ser feito por escrito e sua aceitação pela instituição ofertante do Programa de 
Residência Médica será obrigatória, conforme definido pela Resolução CNRM nº 4/2011, de 30 de 
setembro de 2011. Não estão contemplados para obter reserva de vagas, conforme Resolução CNRM nº 
4/2011, cursos ou treinamentos de formação de oficiais, oferecidos pelas Forças Armadas brasileiras, 
conforme definido pela Nota Técnica nº 35/2017/CGRS/DDES/SESU/SESU. 
 
10.3 Para o classificado com conclusão do curso no segundo semestre de 2019, caso ainda não possua o 
registro no CREMESC no ato da matrícula, deverá apresentar cópia do protocolo de inscrição ou 
declaração original de conclusão do curso constando a data da colação de grau. Ficam excluídos os 
médicos estrangeiros ou brasileiros com diploma médico adquirido no exterior. 
 
10.4 Para o classificado com registro no Conselho Regional de Medicina de outro estado, caso o registro 
no CREMESC (secundário ou transferência) não esteja regularizado até a data da matrícula, o mesmo 
deverá apresentar, no ato, o documento original e a cópia do registro profissional de outro Estado, além da 
cópia do protocolo de inscrição junto ao CREMESC.  
 
10.5 O candidato que se enquadrar nos itens 10.3 e 10.4 terá até o primeiro dia anterior ao início das 
atividades no Programa de Residência Médica para apresentar o seu registro profissional do CREMESC e 
o diploma de conclusão de curso sob pena de exclusão no PRM. 
 
10.6 Para o médico brasileiro classificado, com diploma adquirido no exterior, a matrícula só será aceita 
mediante, além dos documentos constantes no item 10.1: 
 
a) Ter reconhecimento do diploma por Universidade Pública Brasileira conforme Resolução CFM nº 
1831/2008 e 1832/2008. 
b) Estar registrado no CREMESC, bem como estar inteiramente regular com as demais exigências legais 
do órgão fiscalizador do exercício profissional (CFM). 
c) Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para o sexo 
masculino); 
 
10.7 Para médico estrangeiro a matrícula só será aceita mediante a apresentação de, além dos 
documentos constantes no item 10.1: 
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a) Visto permanente ou documento que preencha aos requisitos dos acordos internacionais firmados com 
o Brasil. 
b) Diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira e exame de Proficiência da Língua Portuguesa 
de acordo com o estabelecido nas Resoluções CFM nº 1831/2008 e 1832/2008. 
c) Estar registrado no CREMESC, bem como estar inteiramente regular com as demais exigências legais 
do órgão fiscalizador do exercício profissional (CFM). 
 
10.8 Os candidatos que não se matricularem até as 17:00 horas de 19 de fevereiro de 2020 serão 
considerados desistentes e excluídos do Processo.  
 
11. Da segunda chamada:  
 
11.1 Os candidatos aprovados, classificados além do número de vagas previsto neste edital, poderão ser 
convocados por e-mail ou telefone a partir de 20 de fevereiro de 2020 para assumirem vagas que surgirem, 
por desistência, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.  
 
12. Disposições gerais:  
 
12.1 Os candidatos selecionados e matriculados atuarão em unidades de Estratégia Saúde da Família do 
Município e serão avaliados regularmente pelos preceptores do PRMFC, de acordo com o desempenho 
técnico-profissional e a integração nas atividades curriculares. Somente receberão o Certificado de 
Conclusão, os residentes que satisfizerem as condições previstas no Regimento Interno da Comissão de 
Residência Médica (COREME) em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de 
Promoção da Saúde de Blumenau em vigor. 
 
12.2 A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Blumenau divulgará, sempre que necessário 
informações complementares e avisos oficiais sobre o presente processo seletivo, no endereço eletrônico 
http://www.blumenau.sc.gov.br (Blumenau, Processos Seletivos, Prefeitura Municipal de Blumenau, 
SEMUS - Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Edital Processo Seletivo para Residência Médica 
2020). 
 
12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Blumenau, 
com base nas resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica.  
 
13. Sugestões Bibliográficas: 
 
13.1 Clínica Médica/Medicina Interna: 

 
Goldman – Cecil - Tratado de Medicina Interna, 23ª edição. 2010. 

 
Braunwald – Harrison Tratado de Medicina Interna, 18ª edição. 2013. 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECURSO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO P ÚBLICO PARA 
INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE F AMÍLIA E 

COMUNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÂO DA S AÚDE DE 
BLUMENAU. 

 
Nome completo: _________________________________________________________ 

RG: ________________________   CPF:  _____________________________________             

Data Nascimento: ____/____/__________ 

Telefone Residencial: (   ) ___________________  Celular: (   ) ____________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Local e data: 
 

 
______________________________ 

 
Assinatura do candidato 

 
PARECER DA COMISSÃO: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Assinatura dos Membros da Comissão: 
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA 
 

Data Etapa 
18/11/2019 Publicação Edital 

02/12/2019 a 13/12/2019 Inscrições 

16/12/2019 Inscrições Homologadas 

22/01/2020 Prova Objetiva 

23/01/2020 Gabarito Preliminar da Prova 

24/01/2020 Recursos Gabarito 

27/01/2020 Gabarito Definitivo da Prova 

28/01/2020 Resultado da Prova Objetiva e Lista de Aprovados 

19/02/2020 Matrícula dos Aprovados 
 

 


