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O cio - SEI nº 34/2020/GA/HUOL-UFRN-EBSERH

Natal, 26 de junho de 2020.
Ao Gerente de Ensino e Pesquisa

Assunto: Relação de residentes da residência médica e da residência mul proﬁssional para os testes COVID
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23526.012211/2020-13.

Prezado Gerente,
Como é do conhecimento de vossa senhoria, encaminhamos o O cio-Circular - SEI nº
7/2020/DIVGP/GA/HUOL-UFRN-EBSERH que trata da realização de testes rápidos para detecção de an corpos contra
SARS-Cov-2, como uma das medidas para o enfrentamento à pandemia pelo Covid-19, decretada pela organização
mundial de saúde em março deste ano.
No referido o cio, informamos que a relação dos residentes da residência médica e da residência
mul proﬁssional que estejam exercendo a vidades presenciais deveria ser encaminhada à Unidade do Laboratório
de Análises Clínicas (ULAC) e ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SSOST), após deﬁnição com
a Gerência de Ensino e Pesquisa.
Dessa forma, solicitamos que a relação seja única, iden ﬁcando o programa ao qual os respec vos
residentes estejam vinculados e, se possível, sejam excluídos àqueles que já tenham realizado o teste para detecção
de an corpos contra SARS-Cov-2, de forma espontânea em outra unidade de saúde.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Francisca Zilmar de O. Fernandes
Gerente Administra va

Documento assinado eletronicamente por Francisca Zilmar de Oliveira Fernandes, Gerente, em
26/06/2020, às 14:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 7507800 e
o código CRC B7D2642F.
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17164797&infra_s…
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