
TERMO ADITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021 – COREMU/ UERN 
 

A Coordenação da Residência Multiprofissional em Atenção Básica / Saúde da Família e 

Comunidade e a Comissão de Residência Multiprofissional, torna público o presente termo 

aditivo da Chamada Pública 001/ 2021 – COREMU/ UERN, com alterações das seguintes 

disposições: 

 

CAPÍTULO VIII  

DO VALOR DE INSCRIÇÃO E A FORMA DE PAGAMENTO 

 

Onde lia-se 

 

Art. 27 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado via boleto bancário do 

Mercado Pago até a data de vencimento do boleto, em data gerada pelo sistema. 

 

§ único. O prazo máximo para pagamento, desde que indicado no boleto reimpresso a 

partir do sistema gerador de inscrições, é de 03 de novembro de 2021, no horário de 

expediente bancário. 

 

Deve-se ler: 

 

Art. 27 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado via boleto bancário do 

Mercado Pago até a data de vencimento do boleto, em data gerada pelo sistema. 

 

§ único. O prazo máximo para pagamento, desde que indicado no boleto reimpresso a 

partir do sistema gerador de inscrições até às 23h59min do dia 04 de novembro de 

2021, é de 05 de novembro de 2021, no horário de expediente bancário. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E onde lia-se: 

 

Art. 37 A relação das inscrições deferidas será divulgada no dia 09 de novembro de 2021. 

 

Art. 38 Pode-se apresentar recursos quanto à relação das inscrições deferidas até às 

23h59min do dia 10 de novembro de 2021, exclusivamente, através do sítio eletrônico 

www.funcitern.org, aba Editais, link Seleção COREMU e link INTERPOR RECURSOS. 

 

Deve-se ler: 

 

Art. 37 A relação das inscrições deferidas será divulgada no dia 16 de novembro de 2021. 

 

Art. 38 Pode-se apresentar recursos quanto à relação das inscrições deferidas até às 

23h59min do dia 17 de novembro de 2021, exclusivamente, através do sítio eletrônico 

www.funcitern.org, aba Editais, link Seleção COREMU e link INTERPOR RECURSOS. 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na Chamada Pública de Seleção 

001/2021 – COREMU/ UERN, não expressamente modificadas por este termo aditivo. 
 

Mossoró, 04 de novembro de 2021. 

 

 

Comissão de Seleção 


