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A Irmandade da Santa  Casa de Londrina (ISCAL)  e a  Comissão de Residência

Multiprofissional (COREMU), de acordo com a legislação da Comissão Nacional de Residência

Multiprofissional  em  Saúde  (CNRMS)  informa  alterações  na  relação  dos  aprovados  para

segunda fase e estabelece normas complementares ao Processo Seletivo para o Programa de

Residência Multiprofissional em Urgência/Emergência e Cuidados Intensivos  (aprovado

pela Portaria no. 07/2017 -MEC e Portaria no. 50/2017 – MS) para o ano de 2021.

5. DISPOSIÇÃO DA 1ª. FASE

Onde se lê:

5.8.  A publicação da relação dos aprovados para segunda fase, por ordem de colocação de

acordo com a nota, bem como o link de acesso e horário individualizado para a entrevista será

divulgada no dia 03/02/2021 a partir das 14h00 no site: iepi.iscal.com.br.

Leia-se:

5.8.  A publicação  da  relação  dos  aprovados  para  segunda  fase  estará  disposta  por

ordem alfabética e será divulgada, junto com o link de acesso e horário individualizado

para a entrevista, no dia 03/02/2021 a partir das 14h00 no site: iepi.iscal.com.br.

1. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.1. Para compor a nota da primeira fase do processo seletivo, os critérios para correção da

avaliação se darão da seguinte maneira: 

1.1.1. A correção  da  carta  de  apresentação/intenção  terá  como  base  os  seguintes  itens:

linguagem (padrão da escrita, ortografia, gramática, redação e número de caracteres);

1

http://www.iscal.com.br/edital
http://www.iscal.com.br/edital


PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA

Retificação nº01 EDITAL nº. 01/2020
apresentação  do  candidato;  atuação  profissional  na  área;  intenção  na  escolha  do

programa. 

1.1.2. A correção da análise crítico reflexiva terá como base os seguintes itens: linguagem

(padrão  da  escrita,  ortografia,  gramática,  redação  e  número  de  caracteres);

encadeamento de ideias e desenvolvimento do raciocínio de forma lógica; adesão ao

tema e habilidade de reflexão sobre o mesmo. 

1.2  Somente  ao  final  da  seleção o  candidato  poderá  ter  acesso  à  sua  nota  individual  do

processo seletivo, realizando sua solicitação pelo e-mail iepi@iscal.com.br. 

 

Londrina, 01 de fevereiro de 2021.

Karen Barros Parron Fernandes

Coordenadora do Programa
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