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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO  

DO LOCAL DE PROVAS 

 

 

 
Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização Mundial de Saúde 

ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de “pandemia”, sendo necessário observar protocolos de 
segurança objetivando oferecer aos candidatos a estrutura de prova necessária e, principalmente, segura, tais como: 
evitar aglomerações com redução de candidatos por sala (1,5 metros de distanciamento), disponibilização de álcool em 
gel 70%, sabonete líquido nos sanitários, máscara reserva para os candidatos, apoio e presença de equipe na aferição 
de temperatura, etc., ficam previstas as condutas necessárias por parte dos candidatos a serem observadas no dia da 
aplicação do processo: 
 
- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a sala ao qual foi convocado, sem 
permanecer defronte ao prédio ou no pátio do mesmo; 
 
- O candidato deve sair da sala ao qual foi convocado e imediatamente se retirar do prédio; 
 
- O ingresso ao local de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante a utilização correta de máscaras de 
proteção facial individual, inclusive devem os candidatos levar máscara reserva para que possam realizar a troca de 
suas máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde; 
 
- O candidato deve manter a distância mínima recomendada pelos órgãos de saúde; 
 
- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando seu próprio frasco de álcool em gel ou outros antissépticos 
para as mãos; 
 
- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando sua garrafa de água; 
 
- O candidato preferencialmente não deverá se ausentar da sala para utilização dos sanitários, salvo caso de extrema 
necessidade e urgência, pois estes terão rígido processo de controle para evitar o uso simultâneo e incentivando a 
prática da higiene e a devida assepsia; 
 
- O candidato deve permitir e facilitar a aferição da temperatura ao ingressar no prédio da aplicação das provas; 
 
- O candidato deve levar consigo um saco plástico para que possa descartar o próprio lixo produzido. 

 

 

O Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI, torna público a Homologação das inscrições do 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2021 para o preenchimento da vaga do 

PROGRAMA abaixo, constante do Edital de Abertura de Inscrições, bem como data, horário e local para realização 
das provas. 

 
 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

 

PROGRAMAS VAGAS INSCRITOS 

ENFERMAGEM 02 08 

FISITERAPIA 02 11 

NUTRIÇÃO 02 15 

 

 

RELAÇÃO CANDIDATOS INSCRITOS 

 

Nome Inscrição Programa  

BARBARA MARIA MACHADO DALLAQUA 20028 ENFERMAGEM 

BRUNA FERREIRA ADORNO 20046 ENFERMAGEM 
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CASSIA SOARES CABRAL 20027 ENFERMAGEM 

FERNANDA ARAUJO GUIMARAES 20035 ENFERMAGEM 

GABRIELA DE MELO BARBOSA 20026 ENFERMAGEM 

GUSTAVO SCHIAVINATO 20032 ENFERMAGEM 

JESSICA MOREIRA FERNANDES 20006 ENFERMAGEM 

LUANA RODRIGUES PEREIRA 20007 ENFERMAGEM 

ACACIO PASCOAL DE BRITO NETO 20011 FISIOTERAPIA 

FRANCIELI RUSSOMANO ALVES 20059 FISIOTERAPIA 

ISABELA BELEM 20051 FISIOTERAPIA 

JONATHAN HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 20052 FISIOTERAPIA 

KAROLINE MORAES TAVARES 20043 FISIOTERAPIA 

LARISSA NASCIMENTO MANOEL 20018 FISIOTERAPIA 

LUANA RIBEIRO ALTRAO 20001 FISIOTERAPIA 

MARIA HELENA DA COSTA 20009 FISIOTERAPIA 

MARIANE MAGRO MARCELINO SOARES 20053 FISIOTERAPIA 

NATALIA TOLEDO REGAGNAN 20024 FISIOTERAPIA 

RAFAELA FERREIRA DE SANTANA 20020 FISIOTERAPIA 

BEATRIZ VELOSO MORETTI 20022 NUTRIÇÃO 

BRUNO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS 20045 NUTRIÇÃO 

GABRIELLY CAROLINY DE SOUZA GOMES 20039 NUTRIÇÃO 

HELOISA MASTELLINI TESSER 20021 NUTRIÇÃO 

ISABELA CONTEL POLETTI 20002 NUTRIÇÃO 

ISABELA PEREIRA DE SOUZA E SILVA 20003 NUTRIÇÃO 

KENIA KAROLINE GONCALVES 20008 NUTRIÇÃO 

LORENA DA SILVA JANUARIO 20054 NUTRIÇÃO 

MARAIZA POSTINGUEL DE SOUZA 20049 NUTRIÇÃO 

MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS 20030 NUTRIÇÃO 

MONIQUE HASHIYAMA DUARTE 20047 NUTRIÇÃO 

NAMIE SOPHIA TAHARA VILAS BOAS 20058 NUTRIÇÃO 

RACHEL CARNEIRO ZANFOLIN 20037 NUTRIÇÃO 

RAFAELA GOBO BRUNO 20050 NUTRIÇÃO 

TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS LEITE 20031 NUTRIÇÃO 

 

 

DATA - HORÁRIO E LOCAL DE PROVAS 

 

As provas serão realizadas no dia 13 de janeiro de 2021, no Centro Universitário de Adamantina – Campus 1, 

situado na Rua Nove de Julho, 730 – CEP: 17800-000 – Adamantina-SP, no seguinte horário: 

 

Abertura dos portões – 13h00min 

Fechamento dos portões – 13h45min 

Início das Provas – 14h00min 

 

 

Recomenda-se que IMPRIMA E LEVE CONSIGO O CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, onde todos os elementos 
acima estão contidos, conforme dispõe item 8.2 do Edital de Abertura. 
 

Para consultar e imprimir seu CARTÃO DE CONVOCAÇÃO para as provas, basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, digitar a DATA DE NASCIMENTO, após isso, clique em IMPRIMIR o CARTÃO DE 
CONVOCAÇÃO, no site www.consesp.com.br  
 

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
conforme determina no item 5.4 do Edital de Abertura. 

 
O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, no horário conforme estabelece o quadro 

acima, respeitando-se o horário de fechamento dos portões. 
 
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de um dos documentos no 

original, de acordo com normas estabelecidas no Edital, item 5.4. 
 

No dia da realização das provas os candidatos deverão estar portando o documento físico obrigatório de 
identificação com fotografia. 

 

http://www.consesp.com.br/
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A Consesp recomenda que o candidato leve apenas o documento original que o identifique, caneta azul ou 
preta de material transparente, lápis preto e borracha para a realização da prova, garrafa de água, máscara facial 

reserva, álcool em gel, lenço para higiene nasal (caso necessário) e saco plástico para descarte. NÃO leve nenhum 
dos objetos ou pertences relacionados como não recomendáveis no Edital. 

 
Na data, local e horários estabelecidos acima, os portões serão fechados, não permitindo a entrada de 

candidatos retardatários. 
 

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Adamantina-SP, 07 de janeiro de 2021. 

 
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva 

Reitor 
 

 


