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SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL FACENE Nº 07/2020  

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE HOSPITALAR DA FACULDADE NOVA 

ESPERANÇA – (COREMU/FACENE) 

 

 

O Diretor da Faculdade Nova Esperança – Facene, em decisão conjunta com a Coremu/Facene, no 

uso de suas atribuições,  

 

 RESOLVE: 

  

Retificar o edital Facene nº 07/2020 para RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

HOSPITALAR DA FACULDADE NOVA ESPERANÇA – (COREMU/FACENE): 

 

 

Onde se lê: 

 

I. CRONOGRAMA 

 

Inscrições 22/09/2020 a 08/01/2021 até às 22h – inscrição no Processo 

Seletivo 2021 somente via internet, através do site 

www.facene.com.br 

Prova escrita objetiva 23/01/2021 

Entrevista e análise curricular 27/01/2021 

Resultado Final 29/01/2021 

Realização do vínculo institucional 17 a 19/02/2021 

Início dos Programas 01/03/2021 

 

 

Leia-se: 

 

I. CRONOGRAMA 

Inscrições 22/09/2020 a 08/02/2021 até às 22h – inscrição no Processo 

Seletivo 2021 somente via internet, através do site 

www.facene.com.br 

Prova escrita objetiva 19/02/2021 

Entrevista e análise curricular  22/02/2021 

Resultado Final 24/02/2021 

Realização do vínculo 

institucional 

25 a 26/02/2021 

Início dos Programas  01/03/2021 

 

 

http://www.facene.com.br/
http://www.facene.com.br/
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Onde se lê: 

 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, a partir do dia 22 de setembro de 2020 às 22h 

do dia 08 de janeiro de 2021. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site 

http://www.facene.com.br. 

 

Leia-se: 

 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, a partir do dia 22 de setembro de 2020 às 22h do 

dia 08 de fevereiro de 2021. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site 

http://www.facene.com.br. 

 

 

Onde se lê: 

 

Prova Escrita Objetiva (de caráter classificatório e eliminatório) a ser realizada para todos os candidatos, 

em 23 de janeiro de 2021, com início às 8h e término às 12h, realizada na FACENE. 

 

Leia-se: 

 

Prova Escrita Objetiva (de caráter classificatório e eliminatório) a ser realizada para todos os candidatos, em 

19 de fevereiro de 2021, com início às 8h e término às 12h, realizada na FACENE.  

 

Onde se lê: 

 

Entrevista – haverá, com o candidato, uma arguição sobre seu currículo Lattes, a ser realizada no dia 27 de 

janeiro de 2021, a partir de plataforma virtual com link encaminhado para o e-mail dos candidatos, o número 

de candidatos elegível para a entrevista é de cinco vezes o número de vagas, conforme calendário e 

informações do item V. 

 

Leia-se: 

 

Entrevista – haverá, com o candidato, uma arguição sobre seu currículo Lattes, a ser realizada no dia 22 de 

fevereiro de 2021, a partir de plataforma virtual com link encaminhado para o e-mail dos candidatos o 

número de candidatos elegível para a entrevista é de cinco vezes o número de vagas, conforme calendário e 

informações do item V.  

 

 

 

 

 

 

http://www.facene.com.br/
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Onde se lê: 

 

A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 23 de janeiro de 2021, na cidade de João 

Pessoa-PB, e será realizada no período da manhã, no horário das 08h às 12h (horário local), na FACENE, 

Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. 

 

Leia-se: 

 

A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 19 de fevereiro de 2021, na cidade de João 

Pessoa-PB, e será realizada no período da manhã, no horário das 08h às 12h (horário local), na FACENE, 

Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. 

 

Onde se lê: 

 

As entrevistas e as arguições dos currículos para os candidatos dos programas de Residência 

Multiprofissional serão realizadas no dia 27 de janeiro de 2021, a partir das 9 horas, com link da Plataforma 

virtual disponibilizado via e-mail. 

 

Leia-se: 

 

As entrevistas e as arguições dos currículos para os candidatos dos programas de Residência 

Multiprofissional serão realizadas no dia 22 de fevereiro de 2021, a partir das 9 horas, com link da 

Plataforma virtual disponibilizado via e-mail. 

 

Onde se lê: 

 

Será admitido um único recurso, por candidato, referente à prova escrita. Os recursos deverão ser interpostos 

no dia 26 de janeiro de 2021, das 9 às 11h, presencialmente na Secretaria Geral da Facene, via requerimento. 

A Comissão encaminhará o recurso ao seu respectivo supervisor, que será responsável pela sua apreciação e 

resposta. 

Leia-se: 

 

Será admitido um único recurso, por candidato, referente à prova escrita. Os recursos deverão ser interpostos 

no dia 20 de fevereiro de 2021, das 9 às 11h, presencialmente na Secretaria Geral da Facene, via 

requerimento. A Comissão encaminhará o recurso ao seu respectivo supervisor, que será responsável pela 

sua apreciação e resposta. 

 

Onde se lê: 

 

2. Os candidatos classificados, conforme o limite de bolsas, deverão efetivar seu vínculo na secretaria da 

FACENE, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2021, das 8h às 11h e das das 14h às 16h. No endereço: 

Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. 
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Leia-se: 

 

2. Os candidatos classificados, conforme o limite de bolsas, deverão efetivar seu vínculo na secretaria da 

FACENE, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2021, das 8h às 11h e das 14h às 16h. No endereço: 

Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. 

 

 

João Pessoa, 07 de janeiro de 2021. 

 

Eitel Santiago Silveira 

Diretor da FACENE 

 

 


