COREME – Comissão de Residência Médica
ERRATA AO - EDITAL Nº 009/2020 - COREME

A Comissão de Residência Médica (COREME) da Santa Casa de Paranavaí,

torna pública ERRATA ao edital do Concurso de Seleção Pública para o preenchimento de vagas dos
Programas de Residência Médica oferecidos para o ano de 2021 que:
Alteração para arguição de currículo
No Item 3.3 onde lê-se:
3.3 Etapa: Análise e arguição de Curriculum vitae: Análise e Arguição de Curriculum será de
caráter unicamente classificatório e eliminatório, sendo realizada por banca examinadora no dia 23
de janeiro de 2021 às 13hs no mesmo local da prova, terá peso 1,0(um) e obedecerá aos critérios
apresentados na Ficha de Análise anexo a esse edital (anexo). Os Currículos deverão estar devidamente encadernados e acompanhados de cópia simples (sem necessidade de reconhecimento) dos
documentos comprobatórios que pontuam.
Análise e Arguição de curriculum será aplicada a todos os candidatos. O candidato que não participar
da entrevista estará automaticamente desclassificado.
Lê-se:
3.3 Etapa: Análise de Curriculum será de caráter classificatório e eliminatório, sendo realizada por
banca examinadora. Os Currículos deverão estar devidamente encadernados e acompanhados de
cópia simples (sem necessidade de reconhecimento) dos documentos comprobatórios que pontuam.
Análise de curriculum será aplicada a todos os candidatos.
Não serão submetidos a arguição devido a pandemia do COVID-19.
Obs..: Portanto, os candidatos ficam dispensados da entrevista, valendo somente a análise de currículo com valor 1,0(um) e prova teórica 9,0 (nove).

Esta retificação constitui parte integrante do presente edital, devendo a leitura do edital
ser feita em conjunto com este instrumento.

Dr. Jorge Luiz Pelisson
Coordenador da COREME – Santa Casa de Paranavaí
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