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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME 

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

EDITAL COMPLEMENTAR n. 02/2013 

 

 

 O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

Wallace Thadeu de Mello e Silva, Instituição credenciada pela 

Comissão Nacional de Residência Médica, através da sua Comissão de 

Residência Médica - COREME, torna público o  presente edital complementar 

ao de n. 001/2013 que estabeleceu as regras para a seleção de candidatos à 

Residência Médica deste Hospital para o ano de 2014, para cumprir o 

disposto na Resolução CNRM/MEC nº 03/2011. 

 

1) Os candidatos do processo seletivo para a Residência Médica do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais que são participantes do PROVAB 

poderão requerer pontuação adicional da nota final do processo seletivo, de 

10% ou de 20%, conforme tempo comprovado de participação no PROVAB, 

conforme artigo 8º, alíneas a e b e seu parágrafo único, da Resolução 

CNRM/MEC nº 03/2011. 

2) Farão jus a 10% de adicional da nota final os candidatos que 

comprovarem, mediante certidão do SGTES/MS, a participação no PROVAB 

durante o ano de 2013. 

3) Farão jus a 20% de adicional da nota final os candidatos que 

comprovarem, mediante certidão do SGTES/MS, a conclusão de 2 (dois) 

anos de participação no  PROVAB. 

4) A pontuação adicional não poderá elevar a nota final do candidato além da 

nota máxima prevista no edital n. 01/2013, do processo seletivo. 

5) Para a matrícula do aprovado com a utilização de incentivo PROVAB, o 

candidato deverá apresentar o documento indicado no item 5, do Informe n. 

4, de 03 de outubro de 2013, do CNRM (relativo a publicação no Diário Oficial 

da União da lista de médicos em curso no PROVAB), para comprovar a sua 

regularidade. 
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6) A confirmação da matrícula dos candidatos com incentivo PROVAB deverá 

ser realizada até data de 15/03/2014, mediante apresentação da Certificação 

de Conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES/MS, sob pena de perda da 

pontuação adicional e será reclassificado no processo seletivo considerando-

se apenas a nota final sem o adicional do incentivo PROVAB. 

 

 Ponta Grossa, 28 de novembro de 2013. 

 
 
 
 Dr. Everson Augusto Krum    Dr. Gilberto Baroni 
     Diretor Geral HURCG   Coordenador COREME - HURCG 

 

 

 

   

 

    


