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ERRATA AO EDITAL Nº 002/2020 - COREME 
 

 A Comissão de Residência Médica (COREME) da UniCesumar – Centro Universitário 
de Maringá torna pública ERRATA ao edital 001/2020 do Concurso de Seleção Pública para o 
preenchimento de Vagas dos Programas de Residência Médica oferecidas para o ano de 2021 que:  
 

ALTERA ITEM ALÍNEA “B” DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

5.4 Documentação Necessária para Inscrição dos Programas: 
 

Os Documentos exigidos para a inscrição nos Programas de Residência Médica são:  
I. Documentos para vagas de Acesso Direto. 

 

a) Fotocópia simples do Diploma do Curso de Medicina OU Declaração de conclusão do curso de 
Medicina OU declaração da faculdade que comprove ser aluno regularmente matriculado no último ano do 
curso, constando, obrigatoriamente, a data prevista para a conclusão do curso de graduação em Medicina, 
no certificado ou declaração deverá constar obrigatoriamente o número de reconhecimento do curso de 
medicina junto ao MEC;  

b) Fotocópia simples Carteira do CRM OU Inscrição junto ao CRM; 
c) 01 foto 3x4 recente (colar na Ficha de Inscrição a ser impressa, após seu preenchimento online); 
d) Fotocópia simples do Comprovante de pagamento; 
e) Solicitação de Pontuação PROVAB ou PRMGFC preenchida com declaração comprobatória anexo;  
f) Curriculum Lattes (organizado conforme item 5.3); 

 

LÊ-SE  

 
5.4 Documentação Necessária para Inscrição dos Programas: 
 

Os Documentos exigidos para a inscrição nos Programas de Residência Médica são:  
II. Documentos para vagas de Acesso Direto. 

 

a) Fotocópia simples do Diploma do Curso de Medicina OU Declaração de conclusão do curso de 
Medicina OU declaração da faculdade que comprove ser aluno regularmente matriculado no último ano do 
curso, constando, obrigatoriamente, a data prevista para a conclusão do curso de graduação em Medicina, 
no certificado ou declaração deverá constar obrigatoriamente o número de reconhecimento do curso de 
medicina junto ao MEC;  

b) Fotocópia simples Carteira do CRM OU Inscrição junto ao CRM; ao candidato concluinte no período 
da inscrição, deverá apresentar apenas declaração de conclusão fornecida pela instituição de ensino 
conforme alínea “a”; 

c) 01 foto 3x4 recente (colar na Ficha de Inscrição a ser impressa, após seu preenchimento online); 
d) Fotocópia simples do Comprovante de pagamento; 
e) Solicitação de Pontuação PROVAB ou PRMGFC preenchida com declaração comprobatória anexo;  
f) Curriculum Lattes (organizado conforme item 5.3); 

 

Maringá, 27 de outubro de 2020. 
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