MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EDITAL Nº 019/PRPGP/UFSM, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013
ALTERA O EDITAL Nº050/2012 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES À SELEÇÃO NOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA
SAÚDE/MEDICINA VETERINÁRIA, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, PARA INGRESSO EM
MARÇO DE 2013
A Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU/UFSM) e o PróReitor de Pós-Graduação e Pesquisa/UFSM tornam pública a alteração no Edital Nº
050/PRPGP/UFSM, de 03 de dezembro de 2012, publicado no Jornal A Razão, do dia 08 de dezembro
de 2012 e na página www.ufsm.br/prpgp do dia 10 de dezembro de 2012, referente a:
1 item 5.1 (página 9): onde se lê: O candidato classificado deverá confirmar sua vaga no período de
18 a 22 de fevereiro de 2013, através do endereço eletrônico www.ufsm.br/Derca, utilizando o
número de inscrição gerado no comprovante de inscrição como login e a data de nascimento (formato
DDMMAAAA) como senha, conferindo, completando e, se necessário, corrigindo os dados
apresentados. Confirmar as informações, imprimir e assinar o comprovante de solicitação de
confirmação da vaga.
leia-se 5.1 (página 9) O candidato classificado deverá confirmar sua vaga no período de 18 a 26 de
fevereiro de 2013, através do endereço eletrônico www.ufsm.br/derca, utilizando o número de
inscrição gerado no comprovante de inscrição como login e a data de nascimento (formato
DDMMAAAA) como senha, conferindo, completando e, se necessário, corrigindo os dados
apresentados. Confirmar as informações, imprimir e assinar o comprovante de solicitação de
confirmação da vaga.
2 item 5.2 (página 9) onde se lê: A documentação deverá ser enviada no período de 18 a 22 de
fevereiro de 2013, pelo correio (SEDEX) com data e carimbo de postagem ou entregue, no horário das
8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, no endereço:
Universidade Federal de Santa Maria
Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA
Av. Roraima, n. 1000
Prédio da Administração Central, 3° andar, sala 336
Campus da UFSM, Bairro Camobi - Santa Maria/RS - CEP 97105-900
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leia-se: A documentação deverá ser enviada no período de 18 a 26 de fevereiro de 2013, pelo correio
(SEDEX) com data e carimbo de postagem ou entregue, no horário das 7h30min às 13h30min, no
endereço:
Universidade Federal de Santa Maria
Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA
Av. Roraima, n. 1000
Prédio da Administração Central, 3° andar, sala 336
Campus da UFSM, Bairro Camobi - Santa Maria/RS - CEP 97105-900
3 As demais informações e exigências contidas no Edital n. 050/PRPGP/UFSM, completo, Edital n.
053/PRPGP/UFSM, de 12 de dezembro de 2012, Edital n. 055/PRPGP/UFSM, de 20 de dezembro de
2012, Edital n. 004/PRPGP/UFSM, de 14 de janeiro de 2013 e Edital n. 008/PRPGP/UFSM, de 24 de
janeiro de 2013, referente aos Programas citados neste edital, permanecem inalteradas e válidas para
este processo seletivo.

Vânia Maria Fighera Olivo
Coordenadora da COREMU/UFSM

Carlos Alberto Ceretta
Pró-Reitor Adjunto
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