
PRIMEIRO ADITAMENTO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO  

RESIDÊNCIA MÉDICA – 2012/2013 

 

 
O presente aditamento ao Edital do PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2012/2013, 
de 17 de dezembro de 2012, retifica o item 5.1 quanto a duração da prova para as especialidade aos 
programas de Residência Médica com e sem pré-requisitos e o item 8.1 quanto a classificação. 
Assim, os itens passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

Onde se lê: “5.1 A prova objetiva será realizada no dia 17 de dezembro de 2012. Para os candidatos 
do programa de Residência Médica com pré-requisito, é das 14h às 18h com duração de 4(quatro) 
horas, incluindo a marcação do cartão-resposta e para os candidatos do programa de Residência 
Médica sem pré-requisito, é das 14h às 17h, com duração de 3(três) horas, incluindo a marcação do 
cartão-resposta, para os candidatos do programa de Residência Médica com pré-requisito, 
observando-se o disposto no item 3 deste edital.” 

Leia-se: “5.1 A prova objetiva será realizada no dia 17 de dezembro de 2012. Para os candidatos do 
programa de Residência Médica com pré-requisito , é das 14h às 17h  com duração de 3(três) 
horas, incluindo a marcação do cartão-resposta e para os candidatos do programa de Residência 
Médica sem pré-requisito , é das 14h às 18h , com duração de 4(quatro) horas, incluindo a 
marcação do cartão-resposta, para os candidatos do programa de Residência Médica com pré-
requisito, observando-se o disposto no item 3 deste edital.” 

 

Onde se lê: “8.1 Os candidatos que não forem eliminados, segundo os critérios previstos no item 3 
deste edital, serão ordenados de forma decrescente, separados por Programa de Residência, 
segundo a nota obtida;” 

Leia-se: “8.1 Os candidatos que não forem eliminados, segundo os critérios previstos neste  edital, 
serão ordenados de forma decrescente, separados por Programa de Residência, segundo a nota 
obtida;” 

 

 

Curitiba, 12 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 


