
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 
Pró-Reitoria de Ensino - Proen 

 
Processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica em Medicina 

de Família e Comunidade, conforme Edital n° 001/Reitoria/Univates, de 08 de janeiro 
de 2021 

 
Data: 06 de fevereiro de 2021 
Hora: Abertura 8h 
Início da prova às 8h30min e término às 12h30min 
Local: Universidade do Vale do Taquari - Univates (Rua Avelino Talini, 171 - Bairro              
Universitário, Lajeado/RS, sala 115 do prédio 1.  
 
Instruções: 
a) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova teórico-objetiva            
com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para seu início, munidos de              
documento oficial de identidade com fotografia atualizada e de caneta esferográfica azul            
ou preta; 
b) Somente poderá realizar a prova o candidato que apresentar documento de            
identificação válido, com foto e em perfeitas condições (carteira de identidade, carteira de             
trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro          
documento público que permita a identificação do candidato, como Carteira Nacional de            
Habilitação, por exemplo); 
c) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova utilizando            
máscaras de proteção, sendo seu uso obrigatório durante a permanência no local. Sem             
máscara o candidato não poderá realizar a prova; 
d) Os candidatos deverão seguir os protocolos recomendados de cuidados individuais de            
higiene e de distanciamento social para a prevenção do contágio da Covid-19; 
e) Durante a realização da prova teórico-objetiva, não será permitida consulta a qualquer             
material bibliográfico, uso de gravador, fones de ouvido, celular, calculadora, tablet,           
computador portátil ou qualquer outro aparelho eletrônico, eletromecânico e/ou similares; 
f) Não serão permitidas saídas do recinto da prova após seu início. Em casos              
excepcionais, qualquer necessidade de saída será realizada mediante acompanhamento         
de fiscal; 
g) A prova tem duração máxima de 4 (quatro) horas; 
h) O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o Caderno de Questões,               
após 01 (uma) hora do seu início; 
i) Estará automaticamente desclassificado do processo seletivo o candidato que, na etapa            
da prova teórico-objetiva, chegar atrasado ou não apresentar documento de identificação           
válido; 
j) Em nenhuma hipótese haverá prestação de prova teórico-objetiva fora do local, em             
outra data ou horário diverso do constante no Edital. 


