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A COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (COREME/HCPA) e a FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO 
GRANDE DO SUL (FUNDMED) tornam público o presente edital para divulgar o que segue: 

 

 

1. Homologação definitiva das inscrições: Tendo em vista que não foram interpostos recursos, ratifica-se a homologação preliminar de 
inscrições divulgada no dia 09/03/2021, a qual passa a constar como homologação definitiva das inscrições. 

 

2. CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR: Nos termos do item 6.1, do Edital de Abertura das 
Inscrições, todos os candidatos ficam convocados a entregarem as documentações necessárias para a respectiva avaliação NO MESMO DIA E 
LOCAL da Prova Objetiva (vide item 3 deste edital). Esta etapa é eliminatório/classificatório, portanto, os candidatos que não apresentarem 
a documentação serão eliminados do processo. 
 
2.1. A documentação necessária (curriculo) deverá ser entregue para o Fiscal da sua respectiva sala de Prova Objetiva quando do seu ingresso 
na sala, em envelope lacrado, devidamente identificado com o nome, número de inscrição e PRM inscrito.  
 
2.2. O horário limite para a entrega da documentação é o horário de fechamento das portas das salas (15h30min). Não serão recebidos 
documentos em outro local, nem após esse horário, tampouco serão aceitos acréscimos ou substituição de documentos após o horário 
determinado. 
 
2.3. Os fiscais não farão a análise de qualquer documento, apenas receberão o envelope lacrado. No ato de entrega, o candidato deverá assinar 
o protocolo de entrega. 
 
3. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA: A respectiva prova, de caráter eliminatório/classificatório, será aplicada no dia 11/03/2021 
(quinta-feira), às 15h30min (horário de Brasília). O local de realização da prova objetiva está disponível para consulta pelo link 
https://concursos.objetivas.com.br/busca-local-prova/2147483923, mediante a informação do número do CPF do candidato. Neste mesmo 
horário ocorrerá o fechamento das portas das salas de prova, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local das provas. 

 

3.1. As portas das salas de prova serão abertas às 14h30min, de forma que, recomenda-se aos candidatos para que compareçam na data em 
seu local de prova indicado, com antecedência de, no mínimo, 01 hora do horário previsto no item 3 deste edital.  

 

3.1.1. ATENÇÃO: A fim de evitar aglomeração e transtornos próximo do horário de fechamento dos portões, recomendamos aos candidatos 
que cheguem ao local de prova com a antecedência acima indicada e contribuam com as medidas de biossegurança para a proteção de todos.  

 

3.2. O candidato DEVERÁ apresentar-se: 
a) portando documento de identidade oficial que bem o identifique e esteja em bom estado de conservação (conforme estabelecido no item 
3.2.1 deste edital e seu subitem); 
b) caneta esferográfica (ponta grossa, tinta azul ou preta e de material transparente); e 
c) utilizando máscara ou respirador de proteção individual que encubra adequadamente o nariz e a boca. 

 

3.2.1. Somente serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores ou Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou 
Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, são válidos como documentos de identidade; Certificado de Reservista; Passaporte (dentro da 
validade); Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto); e Cédula de 
Identidade para Estrangeiros. Caso o documento de identidade do candidato se encontre aberto, avariado ou com foto desatualizada, o 
candidato deverá portar um segundo documento, dentre os acima citados. 

 

3.2.1.1. NÃO serão aceitos como documento de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo de 
documentos; certidões de nascimento; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo antigo); carteiras de estudante; carteiras funcionais; 
CPF ou qualquer outro documento sem valor de identidade, como documentos abertos, avariados, com foto desatualizada, ilegíveis ou, ainda, 
não identificáveis.  

 

3.2.2. O candidato deverá estar ciente de que a não validação do documento de identidade ou o comparecimento sem máscara ou 
respirador de proteção individual impossibilita o ingresso à prova. 

 

3.2.3. Sem prejuízo das disposições em contrário, os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para utilização durante a prova, desde 
que a embalagem seja transparente e não contenha rótulo, bem como máscara ou respirador de proteção reserva, desde que acondicionados 
em embalagem transparente e sem rótulo. Durante a prova, esses itens deverão permanecer com o candidato, em lugar visível. 

 

4. ATENÇÃO: Para a segurança de todos e a garantia da lisura do certame, consoante os ditames legais e os protocolos de biossegurança no que 
diz respeito ao COVID-19, no dia da realização da prova: 
a) a utilização da máscara ou respirador de proteção individual é obrigatória; 
b) todos os participantes deverão respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse estabelecidas nos avisos dos locais 

de prova; 
c) quando da identificação junto ao fiscal para ingresso na sala de prova, o candidato deverá dar dois passos para trás e abaixar brevemente a 

máscara para que o fiscal faça o seu reconhecimento, recolocando-a imediatamente após a identificação. Igualmente, deverá realizar este 
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procedimento quando submetido à inspeção por detector e houver sinalização de inconformidade, exibindo brevemente, neste caso, o 
interior da máscara ao fiscal; 

d) será aferida a temperatura com termômetro infravermelho ou outro instrumento correlato e, caso a temperatura aferida seja igual ou 
superior a 37,8°C, a sua permanência no local será avaliada conforme ditames legais vigentes; 

e) é vedada a ingestão de substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos) após o ingresso na 
sala de prova e durante toda a sua realização, de forma que se recomenda aos candidatos que compareçam bem alimentados; 

f) os bebedouros dos locais de prova estarão desativados, de forma que os candidatos deverão levar suas garrafas de água (embalagem 
transparente e sem rótulo) já completas de água; 

g) sob pena de eliminação do processo, somente será permitida a remoção breve da máscara ou respirador de proteção e sua imediata 
recolocação para fins ingestão de água, substituição por nova máscara ou respirador e, nos casos da alínea “c” deste item. 

 

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

 

 Porto Alegre/RS, 10 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. 

Registre-se e publique-se.  

 
 
 
 
 
 


