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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

COMISSÃO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA 
SAÚDE DO ANO DE 2016 – PSRMPS 2016 

EDITAL N.º 02 – COREMU/UFPA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 
Saúde da Universidade Federal do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna pública retificações 
no edital de abertura do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde do ano de 2016 – PSRMPS 2016 para provimento de vagas nos Programas 
de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (PRMPS) desenvolvidos em 
hospitais localizados na Capital e Região Metropolitana e no nordeste do Estado, através deste edital, 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexo do 
Edital nº. 01 – COREMU/UFPA. 
 

Onde se lê 
 
3.3 A inscrição no PSRMPS 2016 será efetuada exclusivamente via internet, no período de 23 de 
dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016, no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br. 
3.3.1 O Cartão de Inscrição com local de prova estará disponível para impressão a partir do dia 12 de 
janeiro de 2016 na página do processo seletivo no site da FADESP. 
 

Leia-se 
 
3.3 A inscrição no PSRMPS 2016 será efetuada exclusivamente via internet, no período de 04 de 
janeiro de 2016 a 08 de janeiro de 2016, no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br. 
3.3.1 O Cartão de Inscrição com local de prova estará disponível para impressão a partir do dia 13 de 
janeiro de 2016 na página do processo seletivo no site da FADESP. 
 

Onde se lê 
 
3.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado via boleto bancário até o dia 07 de janeiro 
de 2016. A inscrição somente estará efetivada após a confirmação do pagamento da taxa de 
inscrição. O boleto bancário é disponibilizado para impressão no ato da inscrição. 
 

Leia-se 
 
3.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado via boleto bancário até o dia 08 de janeiro 
de 2016. A inscrição somente estará efetivada após a confirmação do pagamento da taxa de 
inscrição. O boleto bancário é disponibilizado para impressão no ato da inscrição. 
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Coordenadora da COREMU/UFPA 

 
 
 
 
 
 


