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PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA – HUC/HSCMC/HMSB 
EDITAL 001/2018 

 
O Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (HSCMC), Hospital Universitário Cajuru (HUC) e 
o Hospital e Maternidade Santa Brígida (HMSB), por suas Comissões de Residência Médica, torna 
público o resultado definitivo dos Programas de Residência Médica (PRM) especialidades com pré-
requisito, retifica o resultado preliminar da análise de títulos dos Programas de Residência Médica 
(PRM) especialidades sem pré-requisito e comunica outras providências no tocante ao processo de 
seleção dos candidatos aos Programas de Residência Médica (PRM) para ingresso em 2018. 
 
1. O resultado definitivo do processo de seleção dos candidatos aos Programas de Residência Médica 
(PRM) especialidades com pré-requisito consta no Anexo I e a lista de candidatos aprovados, de 
acordo com o número de vagas, consta no Anexo II. 

1.1. A resposta aos recursos apresentados nos termos do item 8.5. do Edital 008/2017 estarão 
disponíveis no Ambiente do Candidato a partir das 18h do dia 31 de janeiro de 2018. 

 
2. Em virtude dos recursos interpostos, detectou-se erro no resultado preliminar da análise de títulos dos 
Programas de Residência Médica (PRM) especialidades sem pré-requisito, implicando a necessidade 
de retificação do resultado preliminar e abertura de novo prazo recursal, antes da divulgação do 
resultado definitivo. 

2.1. Retifica-se, por meio deste edital, o resultado preliminar da análise curricular referente aos 
Programas de Residência Médica (PRM) especialidades sem pré-requisito, o qual consta no Anexo III. 

2.2. Os candidatos poderão recorrer do resultado preliminar disposto no Anexo III no dia 01 de 
fevereiro de 2018. 
 2.3. Caberá recurso, desde que dirigido à Comissão do Processo Seletivo da Residência Médica 
via Ambiente do Candidato. Após o preenchimento eletrônico, o candidato deverá imprimir o recurso na 
íntegra e protocolar na secretaria da Escola de Medicina da PUCPR, localizada na Rua Imaculada 
Conceição, nº 1155, Prado Velho, das 08h às 17h30, pessoalmente ou por procuração devidamente 
reconhecida.  
 2.4. As respostas aos recursos apresentados nos termos deste item estarão disponíveis no 
Ambiente do Candidato a partir das 18h do dia 02 de fevereiro de 2018. 
 
3. O resultado definitivo da análise curricular, o resultado final e os aprovados nos Programas de 
Residência Médica (PRM) especialidades sem pré-requisito será publicado no dia 02 de fevereiro de 
2018, após às 18h. 
 
4. As informações sobre a matrícula (data, locais e documentos a serem apresentados) estão disponíveis 
no site (https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/concurso-5/). 
 
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e pelas Comissões 
de Residências Médicas dos Hospitais envolvidas neste processo. 

 
 

Curitiba, 31 de janeiro de 2018. 
 
 
Núcleo de Processo Seletivo 
Assessoria Administrativa da PUCPR 
 


