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Universidade Estadual de Ponta Grossa 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS 

"WALLACE THADEU DE MELLO E SILVA"  

 

EDITAL HURCG No 03/2014 

RETIFICAÇÃO 

A Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Idoso, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO do 

Edital HURCG no 01/2014, referente aos itens 5.4.1 e 10.1, sendo correta a 
redação seguinte: 

. . . 
 

5.4.1 Até o dia 27 de janeiro de 2014 deverão ser entregues na secretaria 
da COREMU - HURCG ou enviados via SEDEX, postado até o dia 27 de 

janeiro de 2014, endereçado para COREMU – HURCG, Alameda Nabuco 
de Araújo, 601, CEP 84031-510, Ponta Grossa, Paraná, os seguintes 

documentos. 

 Histórico Escolar do Curso de Graduação ou declaração de 

conclusão do curso superior da área profissional 
correspondente, em fotocópia autenticada em cartório; 

 Currículo Lattes em versão impressa (modelo disponível na 

página eletrônica www.cnpq.br), devendo ser anexados as 
fotocópias autenticadas em cartório dos comprovantes da 

produção intelectual e os demais documentos listados no 
currículo, dos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, do período 
compreendido de 25 de janeiro de 2009 até 27 de janeiro 

de 2014. 

. . . 
 

10.1 As datas de realização das inscrições das etapas do processo seletivo, bem 
como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

DATA EVENTO LOCAL 

. . . . . .  
. . . 

 

Até as 17h00min do dia 27/01/2014 
Entrega de documentos para a 

prova de títulos ou envio via sedex. 

COREMU - HURCG (Alameda Nabuco de 
Araújo, 601, CEP 84031-510,  

Ponta Grossa, Paraná. 

. . . . . .  
. . . 
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Ponta Grossa (PR), 24 de janeiro de 2014. 

 
Profa. Ana Luzia Rodrigues 

Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

Prof. Everson Augusto Krum 
Diretor Geral 
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Wallace Thadeu de Mello e Silva 
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