2015
Comissão de Residência Médica
TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 001/2015 - COREME
A Comissão de Residência Médica (COREME) da Associação Beneficente São Francisco de Assis
– CEMIL, torna público o presente Termo Aditivo ao Edital nº 01/2015 que passa a vigorar com as
seguintes prorrogações, conforme especificado abaixo:

Leia-se: INSCRIÇÕES
ITEM: 2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
2.2 O pedido de inscrição do Concurso de Residência Médica será efetuado no período compreendido entre
05 de janeiro de 2015 a 18 de fevereiro de 2015, no endereço eletrônico www.unipar.br, estará disponível
o formulário específico destinado à inscrição, o qual deverá ser devidamente preenchido pelo candidato
2.3 A ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada com os documentos anexados deverão ser
entregues na Secretária da COREME ou enviadas por Sedex entre 06 de janeiro de 2014 a 13 de fevereiro
de 2015, com data de postagem máxima de 13 de fevereiro de 2015, porém recomenda-se o envio com
antecedência, evitando-se problemas absolutamente desnecessários.
2.6 O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais)


O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de fevereiro de 2015 através de
depósito identificado no Banco Itaú, Agência no 0997, Conta Corrente no. 06082-7,
favorecido à Associação Paranaense de Ensino e Cultura - Curso de Graduação em Medicina –
Residências Médicas.

2.8 O edital de homologação das inscrições será publicado no dia 20 de fevereiro de 2015, na secretaria da
COREME e no endereço eletrônico www.unipar.br.
ITEM: 3. PROCESSO DE SELEÇÃO
Prova objetiva:
A prova objetiva será realizada dia 24 de fevereiro de 2015, terça-feira às 13h30, na Universidade
Paranaense UNIPAR – Campus Sede, situado á Praça Mascarenhas de Moraes, no. 4282, Bloco: central,
salas de aula 1, 2 e 3 do mestrado. A duração máxima será de 04 horas (quatro horas).
Análise Curricular e Entrevista
 Todos os candidatos inscritos terão seus currículos avaliados pela Comissão de Residência Médica e
passarão por arguição no dia 24/02/2015 a partir das 19h.


O Gabarito da prova objetiva será publicado na Secretaria da COREME e no endereço eletrônico
www.unipar.br, a partir das 14h do dia 25 de fevereiro de 2015.
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4. DOS RECURSOS
4.1 No dia 25 de fevereiro a partir das 13h, estará disponível na Secretaria da COREME e no endereço
eletrônico www.unipar.br o gabarito oficial das questões objetivas.

5. DO RESULTADO FINAL
5.1. O resultado final, com todos os classificados, será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2015, a partir
das 10h, em edital no endereço eletrônico: www.unipar.br
6. DA MATRÍCULA
6.1 Os candidatos classificados conforme os limites de vagas nas especialidades deverão efetuar suas
matrículas no dia de 28 de fevereiro de 2015 a partir das 8h30 min às 11h30min e das 13h30min às
16h30min, conforme local abaixo:
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