
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA 

 

 
 

Antes de imprimir este documento, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece
 

A COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
GRANDE DO SUL (FUNDMED), TORNA PÚBLICO o presente edital 
 
1. Retifica-se o item 2.2.2 do edital de Abertura das Inscrições, 
 
2.2.2. Para solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o 
solicitação de isenção da taxa, a partir das 15h de
constante do item 2.2.4 do presente edital.  
 
2. O Processo seletivo passa a constar com as alteraç
sendo única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das 
Inscrições. 
 
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do can
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Registre-se e publique-se. 
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, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece

 

DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (COREME/HCPA) e a 
TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

Abertura das Inscrições, o qual passa a constar conforme segue: 

solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br
de 04/03/2021 até às 15h de 05/03/2021, anexando cópia legível de toda a documentação 

alterações ora trazidas, restando ratificadas todas as demais disposições do Edital 001/2021, 
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das 

Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do can

 
 

 

 

Porto Alegre/
 

 

 Profa. Cristiane Bauermann Leitão
Coordenadora do Processo Seletivo Público

 

Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul

Prof. Francisco Jorge 
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(COREME/HCPA) e a FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO 

www.objetivas.com.br) e realizar seu cadastro para 
, anexando cópia legível de toda a documentação 

, restando ratificadas todas as demais disposições do Edital 001/2021, 
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das 

Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

Porto Alegre/RS, 04 de março de 2021. 
 
 

Profa. Cristiane Bauermann Leitão, 
Coordenadora do Processo Seletivo Público. 

 
 

Profa. Ana Luiza Maia, 
Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. 

 
 

Prof. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira,  
Coordenador da COREME/HCPA. 

 
 

Profa. Nadine Oliveira Clausell, 
Diretora-Presidente do HCPA. 

 


