HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO MOURÃO
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
PROCESSO SELETIVO - RESIDÊNCIA MÉDICA - 2018
EDITAL DE RETICAÇÃO

O HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO MOURÃO, por meio da Coordenadoria Geral da Comissão de
Residência Médica (COREME) e de sua Diretoria Administrativa, torna pública a retificação a seguir
elencada do Edital 01/2017 – PRMHSCC referente ao processo seletivo da residência médica – 2018, de
21 de novembro de 2017, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os
demais itens nele expressos.
1. Item 5.2 Os candidatos que solicitarem a pontuação adicional deverão, OBRIGATORIAMENTE,
entregar ao fiscal de sala, no dia da prova objetiva (13/12/2017), um dos seguintes comprovantes:
Leia-se:
Os candidatos que solicitarem a pontuação adicional deverão, OBRIGATORIAMENTE, entregar ao
fiscal de sala, no dia da prova objetiva (14/12/2017), um dos seguintes comprovantes:
2. Item 7.1 A prova objetiva será realizada no CEI – Centro Educacional Integrado, localizado a Av.
Irmãos Pereira, 670, Centro, 87301-010, Campo Mourão – PR, no dia 13/12/2017, com início às
09h e terá quatro 4 horas de duração. A porta de acesso aos locais onde as provas serão
realizadas estará aberta a partir dàs 08h, sendo fechada, impreterivelmente, às 08h30min.
Leia-se:
A prova objetiva será realizada no CEI – Centro Educacional Integrado, localizado a Av. Irmãos
Pereira, 670, Centro, 87301-010, Campo Mourão – PR, no dia 14/12/2017, com início às 09h e terá
quatro 4 horas de duração. A porta de acesso aos locais onde as provas serão realizadas estará
aberta a partir dàs 08h, sendo fechada, impreterivelmente, às 08h30min
3. Item 7.4 O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 14/12/2017, a partir das 9h, no site
http://grupointegrado.br/residenciamedica
Leia-se:
O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 15/12/2017, a partir das 9h, no site
http://grupointegrado.br/residenciamedica
4. Item 7.5.1
O resultado parcial da PRIMEIRA fase será divulgado no dia 14/12/2017, no site
http://grupointegrado.br/residenciamedica, até as 18h, constando apenas o número de inscrição, a
ordem classificatória e a identificação dos candidatos convocados para a segunda fase.
Leia-se
O resultado parcial da PRIMEIRA fase será divulgado no dia 15/12/2017, no site
http://grupointegrado.br/residenciamedica, até as 18h, constando apenas o número de inscrição, a
ordem classificatória e a identificação dos candidatos convocados para a segunda fase.
Campo Mourão, 24 de Novembro de 2017.
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