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Comunicamos que, conforme previsto no Edital 050/2020, do processo seletivo 

à Residência em Saúde 2021, a prova objetiva presencial está CANCELADA. O 

processo seletivo será realizado na modalidade on

devido às restrições imposta

Biossegurança da UFSM, nos decretos executivos do município de Santa Maria e no 

Monitoramento de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul, pois a cidade se 

encontra em bandeira vermelha.

Na sexta-feira, dia 22 de janeiro, 

realização da prova on-line' em que constarão todos os procedimentos para participar 

do certame. 

Acesse o sistema de inscrições e confira se você digitou corretamente seu e

mail e sua data de nascimento, pois esses dados serão necessários para acessar a 

prova on-line. Nos próximos dias, 

cronograma do processo seletivo e as etapas da prova on

a página regularmente. 
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COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO    

Comunicamos que, conforme previsto no Edital 050/2020, do processo seletivo 

à Residência em Saúde 2021, a prova objetiva presencial está CANCELADA. O 

processo seletivo será realizado na modalidade on-line, no dia 31 de janeiro

devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 descritas no Manual de 

Biossegurança da UFSM, nos decretos executivos do município de Santa Maria e no 

Monitoramento de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul, pois a cidade se 

encontra em bandeira vermelha. 

feira, dia 22 de janeiro, será publicado o tutorial 'Instruções para a 

line' em que constarão todos os procedimentos para participar 

Acesse o sistema de inscrições e confira se você digitou corretamente seu e

e sua data de nascimento, pois esses dados serão necessários para acessar a 

line. Nos próximos dias, serão publicadas informações sobre o novo 

cronograma do processo seletivo e as etapas da prova on-line, portanto, acompanhe 
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