Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Alteração nº 01 do Edital de Seleção para o Programa de Residência
Multiprofissional e Uniprofissional da Saúde – Hospital São Lucas - PREMUS/HSL

Torna-se público que, com vistas a correção e complementação do Edital de Seleção para o
Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional da Saúde – Hospital
São Lucas - PREMUS/HSL 2021, publica-se a presente Complementação,

para

correção da numeração dos itens 3.3. a 3.4, e alteração da redação do item 3.3.5 do Edital,
referente a segunda Etapa de Seleção, que passam a constar da seguinte forma:
3.3 Segunda etapa: entrevista coletiva, psicotécnico, avaliação do currículo
Lattes e do memorial descritivo.
3.3.1 Serão convocados para a entrevista coletiva e para o psicotécnico os candidatos
que tiverem obtido pontuação mínima conforme o item 3.1.2 e informações no
“quadro de vagas oferecidas e pré-requisitos”, apresentado no item 1 deste edital. Em
caso de empate, serão convocados todos os candidatos que tiverem obtido o último
valor considerado na classificação (60% da nota do memorial descritivo e 60%
psicotécnico). O candidato que não comparecer à 2ª etapa do concurso será
automaticamente desclassificado.
3.3.2 Os candidatos
determinado.

deverão

comparecer

rigorosamente

no

horário

pré-

3.3.3 Na entrevista coletiva e no psicotécnico serão avaliados os seguintes critérios:
trabalho em equipe, liderança, capacidade de planejamento, comportamento
ético/postura, tomada de decisão e pró-atividade.
Somente serão avaliados o currículo lattes e o memorial descritivo dos candidatos
aprovados para a segunda etapa
3.3.4. Pesos da avaliação da segunda etapa
Instrumentos de Seleção
Currículo Lattes e Memorial
Entrevista coletiva e Psicotécnico

Peso
4,0
6,0

3.3.5. Destaca-se que os profissionais que participaram do Programa "O Brasil conta Comigo"
terão um adicional de 10% (dez por cento) na nota da Segunda Etapa da Avaliação, desde
que a documentação comprobatória seja apresentada no dia da prova teórica, que será
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realizada no 12 de dezembro de 2020. O candidato deverá obter, no mínimo, nota 5,0 na
segunda etapa para concorrer à classificação final.

3.4 Classificação final
Será divulgado o nome e o score final obtido pelos candidatos aprovados e pelos
suplentes até o 6º colocado, conforme ordem de classificação.
No caso de empate, no resultado final, os critérios de desempate seguirão esta
ordem:
- A melhor nota na primeira etapa;
- A melhor nota na entrevista coletiva e no psicotécnico;
- A melhor nota no currículo Lattes;
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e itens que constam no Edital.
Porto Alegre, 08 de dezembro de 2020.
Coordenadora da COREMU PUCRS
Drª. Clarissa Netto Blattner
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