Secretaria da Saúde
ERRATA - EDITAL COREMU Nº01/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA E COMUNIDADE.
CORREÇÃO DO ITEM 8- 8.3- b) DO EDITAL:
8 - DAS INSCRIÇÕES
8.3- Para a inscrição no presente processo seletivo, o candidato deverá encaminhar as seguintes cópias digitalizadas
para o email remultisorocaba2016@gmail.com
a)
O Formulário de Inscrição preenchido e assinado, disponível nesse edital (ANEXO II – Formulário de
Inscrição);
b)
Diploma de conclusão do curso de graduação em uma das áreas profissionais oferecidas nesse edital ou
documento comprobatório de conclusão da graduação com a data limite de 29 de fevereiro de 2016;
Leia-se:
8 - DAS INSCRIÇÕES
8.3- Para a inscrição no presente processo seletivo, o candidato deverá encaminhar as seguintes cópias digitalizadas
para o email remultisorocaba2016@gmail.com
a)
O Formulário de Inscrição preenchido e assinado, disponível nesse edital (ANEXO II – Formulário de
Inscrição); Imprimir o formulário padrão (logo Prefeitura de Sorocaba no cabeçalho e endereço rodapé;
instruções do próprio formulário), preencher assinar e enviar para o e-mail informado. Não serão aceitos
formulário que fogem ao padrão disponibilizado no site da Prefeitura de Sorocaba.
b)
Diploma de conclusão do curso de graduação em uma das áreas profissionais oferecidas nesse edital ou
documento comprobatório (declaração/certificado) de conclusão da graduação, emitida pela instituição de ensino,
onde a mesma informará que o candidato terá concluido seu curso até a data limite de 29 de fevereiro de 2016.
EXCLUSÃO DOS CAMPOS DO ANEXO II:
- Formação Acadêmica (Preencher com Letra de Forma – Legível):
Data de Nascimento:___/___/____
CPF:

RG:

Orgão Emissor:

Endereço de Origem:
Cidade/UF:

Telefone: ( )

Os campos acima foram excluídos, pois os mesmos já estão inseridos no item - Dados Pessoais (Preencher com
Letra de Forma – Legível).

PALÁCIO DOS TROPEIROS – 3º andar
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

