Edital Nº 013/2018
Processo seletivo para os Programas de Residência Médica – 2018
3ª chamada - Convocação para entrevista e arguição de currículo - Especialidade de
Obstetrícia e Ginecologia
A Comissão de Residência Médica (COREME) da Fundação de Saúde Itaiguapy, administradora do Hospital
Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), faz saber que:
A terceira chamada do Processo Seletivo de candidatos ao Programa de Residência Médica, visando o
preenchimento de 1 (uma vaga) para médicos residentes da especialidade de Obstetrícia e Ginecologia para o
ano de 2018, conforme segue:
I - Candidatos convocados para a 3ª chamada - Entrevista e arguição de currículo:
- Jorge Eduardo Villagra Avila
- Rafaela Gomes Butareli
- Kennedy Andrade da Silva
1.1 A 3ª chamada consistirá de entrevista com arguição de currículo, e será realizada as 10h do dia 01/03/2018,
na sede do Hospital Ministro Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu – PR, na Avenida Gramado, 580 – Vila
Residencial A.
1.2 O acesso dos candidatos será pela Recepção do Pronto Socorro do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.
1.3 O candidato deverá apresentar-se no local às 09h45, obrigatoriamente munido do Currículo Lattes e dos
documentos originais para comprovação dos últimos 5 anos, especialmente para os itens avaliados, conforme
Anexo I deste edital, e observando os itens 5.2, 5.6, 5.8 e 5.9 do Edital nº 001/2018.
1.4 Será realizada chamada oral às 10h do dia 01/03/2018 e os candidatos que não estiverem presentes serão
eliminados desta fase.
1.5 A análise do Currículo valerá 50 pontos na contagem geral, e a entrevista valerá 50 pontos na contagem geral
dos pontos.
1.6 Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos além dos que constem no Currículo
apresentado.
1.7 O não comparecimento no prazo estipulado implicará na perda da vaga.
1.8 A não apresentação da documentação exigida implicará na perda da vaga.

Foz do Iguaçu – PR, 26 de fevereiro de 2018
Dra Tatiana Pinheiro Rocha de Souza Alves
Coordenadora da COREME
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