
 

 

 

 

SEGUNDA CHAMADA – RESULTADO DEFINITIVO 

 

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO COREMU/UERN, conforme termos da 

Chamada Pública 001/2020, publica a segunda chamada para matrícula junto ao COREMU/ UERN, 

conforme agendamento no quadro abaixo. 

Os candidatos os candidatos listados como CONVOCADOS deverão se apresentar 

para efetuar matrícula, devendo comparecer presencialmente no dia 23 de fevereiro de 2021, 

conforme publicação de agendamento abaixo, para entrega da documentação necessária à  

matrícula e efetuar a assinatura do Termo de Compromisso. 

AGENDAMENTO PARA MATRÍCULA EM SEGUNDA CHAMADA 

NOME NÚCLEO HORA 

Sarah Mikaelly Ferreira e Silva Enfermagem 14h00min – 14h45min 

Lídia Regina Tavares Silva Nutrição 14h00min – 14h45min 

Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues Odontologia 14h45min – 15h30min 

Tiago José Antonio Santos Rezende Psicologia 14h45min – 15h30min 

 

Endereço para efetivação da matrícula, presencial, conforme agendamento detalhado 

acima: 

Faculdade de Enfermagem – FAEN/UERN, Secretaria da Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, Sala Projetos 

Especiais Professora Luzia Cecília de Medeiros na Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro,  

Mossoró, Rio Grande do Norte. CEP: 59.610-090. 

Os candidatos convocados deverão estar munidos dos seguintes documentos originais 

e suas respectivas cópias: 

a) Diploma de graduação; 

b) Carteira de identidade, ou da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou da carteira 

profissional emitida por entidade de classe (frente e verso); 
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c) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

d) Carteira de Reservista do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

e) Comprovante de residência domiciliar (contas de água, luz, telefone ou IPTU); 

f) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, obtido na Justiça Eleitoral 

(www.tse.jus.br); 

g) Declaração ou certidão de regularidade expedida pelo Conselho Profissional a qual 

pertença o candidato. 

Além desses documentos, o candidato ainda deverá portar: 

a) 02 (duas) fotos 3x4 de frente e recente, com o nome completo do candidato escrito 

no verso; 

b) Cópia ou declaração de registro do PIS, NIT ou PASEP; 

c) Cópia de documento contendo o número da conta e agência bancária, 

OBRIGATORIAMENTE do Banco do Brasil (conta corrente) em nome do candidato aprovado; 

e) 01 Cópia da inscrição no INSS ou certidão expedida pela previdência social, 

devendo constar seu número de inscrição. 

Atenção: O candidato convocado que não comparecer no dia e horário determinado 

por este chamamento para formalização da matrícula e assinatura do Termo de Compromisso, ou 

que comparecer sem as documentações necessárias, será eliminado desta seleção e perderá, 

automaticamente, o direito à vaga, sendo convocado outro candidato, respeitando a ordem de 

classificação por categoria. 

Mossoró, RN, 19 de fevereiro de 2021. 

 

Comissão Organizadora 

 

http://www.tse.jus.br/

