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EDITAL HU/UEPG – COREME  
Nº 19/2021 – 20ª Chamada 

 
 

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 convocando os 
candidatos abaixo listados para realização da matrícula, respeitando a ordem de classificação, 
considerando as manifestações expressas de renúncia de vaga e o não comparecimento 
dos candidatos na data estabelecida. 

 
 
Área Cirúrgica Básica 

Classificação Nota Prova AMP Bonificação Nota Final Nome 

36º 37,00 NÃO 37,00 
Cynthia Weinhardt de Oliveira 
Madalosso Vieira 

  
 
MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
Data: 24 de março de 2021, das 08h00 às 17h00. 

Local: Secretaria da COREME – HURCG, Al. Nabuco de Araújo, 601 - Uvaranas - Ponta 
Grossa/PR. 
Documentos necessários para a matrícula: 

 2 (duas) fotos 3x4 coloridas datadas de 2019, 2020 ou 2021. 

 Fotocópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento oficial; 

 Fotocópia autenticada do CPF (atualizado junto à Receita Federal); 

 Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação em Medicina ou declaração da 
faculdade de medicina de origem de estar concluindo o Curso de Medicina até 28 de 
fevereiro de 2021. 

 Fotocópia autenticada da inscrição e/ou número do CRM do Paraná; 

 Comprovante de endereço atualizado; 

 Fotocópia da Carteira de trabalho com o Número do PIS/PASEP – ou comprovante de 
solicitação da carteira de trabalho; 

 Carteira de vacinação atualizada; 

 Para as áreas com pré-requisito, os candidatos deverão apresentar, ainda, fotocópia do 
Certificado de Residência Médica reconhecido pela CNRM/MEC ou declaração do 
presidente da COREME de estar cursando o último ano de Residência Médica na área 
que constitui o pré-requisito; 

 Médicos formados em outros países deverão apresentar diploma revalidado pelo MEC, 
conforme a Resolução CFM N.º 1.615/2001. 

 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os candidatos declarados como suplentes poderão ser convocados até a data limite 
definida pela CNRM para preenchimento devagas decorrentes de desistência ou 
impedimento de candidato melhor classificado; 

 A convocação será através de edital disponibilizado no site www.hu.uepg.br e e-mail 
enviado no endereço eletrônico cadastrado pelo candidato na Ficha de Inscrição, sendo 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações. O candidato terá 
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2 (dois) dias úteis para efetuar a matrícula. Após este período, será convocado o 
próximo classificado. 

 A reserva de vaga para residente médico que presta serviço militar segue as normas da 
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011. 

 Ressaltamos que o Hospital não oferece moradia nem auxilio moradia para os 
residentes durante o período da residência. 

 
 
 

Ponta Grossa, 22 de março de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Evandro A. Sbalcheiro Mariot 
Coordenador em exercício da COREME 

Hospital Universitário – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dra. Fabiana Bucholdz Teixeira Alves 
Diretora Acadêmica 

Hospital Universitário – Universidade Estadual de Ponta Grossa 


