
I ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2020 – 
COREME/UERN 

 

A Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 

do Rio Grande do Norte – FUNCITERN, considerando as normas federais, estaduais 

e municipais de medidas temporárias de prevenção, controle e enfrentamento ao 

contágio pelo coronavírus, torna público, para conhecimento dos candidatos, o 

ADITIVO do Edital de Seleção N° 01/2020, publicado em 20 de novembro de 2020, 

que trata da abertura das inscrições e estabelece as normas relativas à seleção 

pública para o Programa de Residência Médica da UERN em parceria Prefeitura 

Municipal de Mossoró, com base na legislação vigente da Comissão Nacional de 

Residência Médica – CNRM e da Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 

1.832/2008. 

 

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19 

 

Art. 1º O ingresso de candidato no local de realização das provas será condicionado 

a utilização de máscara de proteção individual íntegra que cubra totalmente e 

simultaneamente boca e o nariz, uso de álcool 70% (70º INPM), bem como a 

aferição de temperatura.  

§ 1º O candidato que esteja com temperatura corporal acima de 37,8ºC não 

poderá ter acesso às salas de prova. 

§ 2º O candidato deverá, durante todo o período de permanência no local, usar a 

máscara de proteção individual cobrindo nariz e boca simultaneamente, podendo 

ser advertido e até ser retirado do local com consequente eliminação do processo 

seletivo, caso se negue a cumprir esta norma.  

§ 3° A máscara poderá ser de tecido ou de qualquer outro material, desde que 

cubra totalmente a boca e o nariz. 

 

Art. 2° As máscaras não serão fornecidas pela organização do processo seletivo, 

portanto, deverão ser providenciadas pelos candidatos, constituindo item de sua 

inteira responsabilidade.  

 

Art. 3º A recusa em utilizar a máscara corretamente, em aferir a temperatura e em 



higienizar as mãos com álcool 70º, implicará no impedimento ao acesso aos locais 

de prova e na eliminação do candidato do processo seletivo. 

 

Art. 4º Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Seleção. 

 

 Mossoró, 14 de janeiro de 2021.  

 

 

Profa. Andrea Taborda Ribas da Cunha 
Coordenadora da COREME/UERN 

 

 

 

 

 

  


