
 

CONVOCAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRECEPTOR PARA O PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA E ATENÇÃO BÁSICA - 

EDITAL 02/2021  

 
Fica convocada para o credenciamento a candidata abaixo, nos dias 27 e 28  de maio de 2021 das 

8h às 11h e das 13h às 17h. Após este período será considerada desistente. 

 
ENFERMAGEM 

 
CLASS. INSC. NOME RG PONTUAÇÃO TOTAL 

3° 14 BRUNA THAUANE NEVES FURINI 42092494-2 82,50 

 

 
Para efetuar a matrícula o candidato deverá se apresentar a COREMU Comissão de Residência 

Multiprofissional da UNIFAI, situada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro 

Universitário de Adamantina – Campus 1, situado na Rua Nove de Julho, 730 – Centro – CEP 

17800-000 – Adamantina-SP, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h. 

 
O credenciamento no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção 

Básica poderá ser feita pessoalmente, ou por procuração, na forma da lei e apresentação do 

documento de identidade legal do procurador, devendo apresentar as cópias seguidas do original, 

dos seguintes documentos: 

a) Registro Geral de Identidade/RG; 

b) Cadastro de Pessoa Física/CPF; 

c) PIS/PASE/NIT 

d) título de eleitor e comprovação de regularidade junto à Justiça Eleitoral; 

e) certificado militar (sexo masculino); 

f) carteira do conselho regional da categoria profissional; 

g) diploma de graduação; 

h) diploma de especialização, mestrado ou doutorado; 



 

 

 
i) comprovante de vínculo empregatício na Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Adamantina ou nas entidades privadas, sem fins lucrativos, sediadas no Município de Adamantina, 

regularmente conveniadas com o Sistema Único de Saúde para a prestação de serviços da área da 

saúde abrangidos pelos Programas de Residência Multiprofissional; 

j) número da conta corrente e agência de qualquer banco; 

k) duas fotos 3x4 (recentes); 

l) comprovante de endereço. 

 
 
 

 
Adamantina, 24 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 
 


