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Edital Nº 003/2017 
Processo seletivo para os Programas de Residência Médica – 2017 

 
Local de realização da prova escrita. 

 
A Comissão de Residência Médica (COREME) da Fundação de Saúde Itaiguapy, administradora do 
Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), faz saber que: 
 
I – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
1.1 A prova escrita será realizada no dia 14 de janeiro de 2017, nas instalações do Centro de Ensino 
Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ, na Avenida Paraná, 3.695, Jardim Central, Foz do Iguaçu – PR. 
 
1.2 O acesso dos candidatos será pela entrada principal do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu 
- CESUFOZ. 
 
1.3 O candidato deverá apresentar-se no local da prova às 08h00, obrigatoriamente munido de caneta 
esferográfica com tinta preta ou azul, e documento original de identificação, observando o item 1.5 
deste Edital. 
 
1.4 A porta de acesso ao local de realização da prova será aberta às 08h00, e fechada às 08h30, estando 
impedido de ingressar na sala o candidato que chegar ao local de prova após as 08h30, independente 
da justificativa apresentada. 
 
1.5 O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato munido de documento oficial 
com foto. 
 
1.6 Os candidatos deverão apresentar no dia da aplicação da prova os seguintes documentos originais, 
que serão conferidos com os documentos enviados no ato da inscrição: 
 
a) Cédula de Identidade, ou outro documento oficial com foto; 
b) Comprovante de conclusão de graduação em medicina ou declaração de que está cursando o último 
ano em instituição de ensino credenciada pelo MEC; 
c) Comprovante de revalidação de diploma ou processo de revalidação em andamento em instituição 
pública, de acordo com a legislação vigente, para o médico estrangeiro ou brasileiro que fez a 
graduação em medicina no exterior; 
d) Comprovante de conclusão de residência médica ou declaração de que está cursando o último ano 
em programa credenciado pela CNRM para o programa que exige pré-requisito; 
e) Comprovante de pagamento da inscrição; 
 

 
Foz do Iguaçu – PR, 19 de dezembro de 2016. 
 

 
Dra Tatiana Pinheiro Rocha de Souza Alves 
Coordenadora da COREME 


