
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

 
 

EDITAL n. 475/2022 

 

Altera por motivo de força maior o Edital nº. 311/2022 e 

abre prazo para solicitação de reagendamento de 

entrevista no processo seletivo do Programa Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense – UNESC.  

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense – UNESC, torna pública a alteração por motivo de força maior do Edital nº. 
311/2022, que estabele os critérios de inscrição e seleção de profissionais para o Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da UNESC, deliberada na forma estabelecida 
no item 9.4 do Edital n° 311/2022.  

   

1 DAS ALTERAÇÕES POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR 

 

1.1. Em virtude das condições climáticas e consequentes desastres meteorológicos ocorridos 
nos últimos dias no Sul do Brasil, os quais ocasionaram a interdição de diversas rodovias 
federais e declaração de situação de emergência pelo Governo do Estado de Santa Catarina, 
fica aberto prazo para solicitação de reagendamento da entrevista no processo seletivo do 
Programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC, regido pelo  Edital n° 311/2022, exclusivamente para os candidatos 
classificados para esta etapa e que não puderam comparecer presencialmente no campus 
da UNESC. 

 

1.2. Os candidatos que se enquadram nas condições estabelecidas no item anterior poderão 
solicitar até às 18 horas do dia 05/12/2022, via e-mail: 
residenciamultiprofissional@unesc.net, o reagendamento de entrevista, que ocorrerá na 
modalidade virtual, por meio do aplicativo Google Meet, no dia 07/12/2022. 

 
1.3. O deferimento dos pedidos de realização da entrevista em função das razões descritas neste 

Edital, será divulgado no dia 06/12/2022, por meio de Edital publicado no endereço eletrônico 
unesc.net/processo_seletivo_residencia_multiprofissional 

 

1.4. Os candidatos receberão o link para comparecimento à entrevista on line no e-mail 
cadastrado na etapa de inscrição a este processo seletivo, cabendo ao candidato garantir as 
condições de som, imagem e conexão de internet adequadas para a realização do ato, não 
se responsabilizando a UNESC por quaisquer problemas técnicos oriundos dos 
equipamentos e da conexão de internet utilizados pelo candidato. 

 
1.5. No ato da entrevista o candidato deverá manter ligados os dispositivos de áudio e vídeo, 

bem como, deverá portar documento oficial de identidade legível para apresentação aos 
membros da banca examinadora. 

 

2 DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

2.1. Em razão das condições excepcionais descritas neste Edital, faz-se necessária a alteração 
do cronograma do processo seletivo e demais cláusulas correlatas no Edital n° 311/2022, a 
seguir identificadas, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
 



 
 

1.5 O cronograma desse processo seletivo seguirá as etapas dispostas no 
quadro a seguir:  

 
Quadro 1: Cronograma das etapas e datas do edital 

 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do edital e publicação da comissão avaliadora do processo 
seletivo 

22/08/2022 

Período de inscrição (on-line) 22/08/2022 a 

28/10/2022 

Divulgação da homologação preliminar das inscrições 03/11/2022 

Prazo de interposição de recurso da homologação preliminar das inscrições 04/11/2022 

Divulgação da homologação final das inscrições / divulgação do local e 
horário da prova escrita 

07/11/2022 

Realização da prova escrita 08/11/2022 e 
09/11/2022 

Divulgação do gabarito da prova escrita 10/11/2022 

Divulgação da pontuação da prova escrita e análise de títulos / Resultado da 
classificação preliminar da prova escrita e da análise de títulos 

14/11/2022 

Prazo de interposição de recurso contra classificação preliminar da prova 
escrita e da análise de títulos 

16/11/2022 

Retificação do resultado da classificação preliminar da prova escrita e da 
análise de títulos 

18/11/2022 

Prazo de interposição de recurso contra resultado retificado da classificação 
preliminar da prova escrita e da análise de títulos 

21/11/2022 

Classificação final das provas escritas e da análise de títulos 23/11/2022 

Convocação dos candidatos para entrevista 23/11/2022 

Realização das entrevistas 28/11/2022 a 
01/12/2022 

Abertura de prazo para solicitação de reagendamento da entrevista para os 
candidatos classificados para esta etapa que não puderam comparecer 
presencialmente no campus da UNESC 

02/12/2022 

Divulgação do deferimento dos pedidos de reagendamento da entrevista 06/12/2022 

Realização das entrevistas reagendadas 07/12/2022 

Divulgação da pontuação obtida pelos candidatos na entrevista 08/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar final 09/12/2022 

Prazo de interposição de recurso resultado preliminar final 11/12/2022 

Divulgação do resultado final 13/12/2022 

Matrícula 06/02/2023 a 

09/02/2023 

Previsão do início das atividades 01/03/2023 

 

5.5.5 Os candidatos selecionados para a realização da entrevista deverão: 
a) chegar ao local da entrevista com 20 minutos de antecedência; b) estar 



munidos de documento de identificação com foto; c) apresentar declaração 
devidamente assinada pelo candidato, acerca da sua disponibilidade para 
as atividades do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
Coletiva da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, cumprindo 
a carga horária de 60 [sessenta] horas semanais. (apêndice G). 

 

Parágrafo único. Caso o candidato não possa realizar a entrevista 
presencialmente, por motivo de força maior, edital complementar 
discorrerá sobre as condições para a realização da entrevista de forma 
on line. 

 

5.5.7 A nota obtida pelo candidato na entrevista será divulgada no dia 08 de 
dezembro de 2022 e não estará sujeita à interposição de recurso. 

 

6.3 O resultado preliminar final será publicado na página do processo 
seletivo, no dia 09 de dezembro de 2022, contendo o nome e número da 
inscrição de todos os candidatos inscritos, por ordem decrescente de pontos 
obtidos, bem como sua situação final no que se refere às vagas 
disponibilizadas.  

 

6.4 O candidato poderá interpor um único recurso do resultado preliminar 
final, fundamentando o seu pedido, por meio de protocolo até às 23h59min 
dia 11 de dezembro de 2022, na “Área do Candidato”, no endereço 
eletrônico: https://unesc.selecao.net.br/. 

 

6.6 A divulgação do resultado final do processo seletivo ocorrerá no dia 13 
de dezembro de 2022 e será disponibilizada no endereço eletrônico: 
unesc.net/processo_seletivo_residencia_multiprofissional. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. Ficam mantidas os demais itens, cláusulas e condições do Edital nº. 311/2022, desde que 
não contrariem os termos dispostos neste Edital. 

 
 
 

Criciúma/SC, 02 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 

Prof.ª Dra. Gisele Silveira Coelho Lopes 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão 
 

https://unesc.selecao.net.br/

