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O Complexo do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por sua 
Comissão de Residência Médica – COREME, em razão da Nota Técnica 94//2015 
CGRS/DDES/SESu/MEC de 09 de outubro de 2015, resolve, com relação ao Edital Nº 02/2015, 
que  torna públicas as normas que regem a seleção dos candidatos à Residência Médica em 
ÁREAS COM PRÉ-REQUISITO:  
 

 
1. Retificar e complementar o item 7.2 do edital supracitado da seguinte maneira:  
 
Onde se lê:  
7.2  Serão classificados e convocados para a segunda e terceira fases os candidatos que 

atingirem no mínimo 50% de acertos na prova, em ordem decrescente de avaliação, em 
número igual a duas vezes o número de vagas mais três, para cada especialidade. 

7.2.1  Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada especialidade, todos os 
candidatos nessa condição passarão à segunda fase. 

 
Leia-se:  
7.2  Serão classificados para as fases subsequentes os candidatos que atingirem no mínimo 

50% de acertos na prova, em ordem decrescente de avaliação. 
7.2.1  A pontuação adicional que se refere o item 1.4 ocorrerá neste momento, reposicionando 

os candidatos para as fases subsequentes, conforme Nota Técnica 94/2015 da 
CGRS/DDES/SESu/MEC de 09 de outubro de 2015, sendo selecionados para a segunda 
e terceira fases os candidatos que estiverem incluídos dentro do número igual a duas 
vezes o número de vagas mais três, para cada especialidade. 

7.2.2  Ocorrendo empate na última colocação correspondente a cada especialidade, todos os 
candidatos nessa condição passarão à segunda fase. 

 
2. Manter e complementar a lista dos candidatos previamente classificados para a segunda fase 
do processo seletivo a que se refere o Edital Nº 02/2015. 
  
 
 

 
 

Curitiba, 25 de novembro de 2015. 
 
 

Prof. Dr. Eduardo Murilo Novak 
Gerente de Ensino e Pesquisa do Complexo do HC/UFPR 

 
 

Prof Dr. Flavio Daniel Zaavedra Thomasich 
Superintendente do Complexo do HC/UFPR 
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