
PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA – HUC/ISCMC 
EDITAL 05/2015 – NPS/PUCPR 

 

RETIFICAÇÃO Nº 001 

 

O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (HCISCMC) e o Hospital 

Universitário Cajuru (HUC), por suas Comissões de Residência Médica, vem tornar público a presente 

retificação nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

2. INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir das 17h do dia 06 de março de 2015 até às 12h do dia 18 de 

março de 2015 (inscrição e impressão do boleto bancário). O pagamento do boleto deverá ser feito, 

impreterivelmente, até o dia 18 de março de 2015, horário de expediente bancário. 

2.6.1 As inscrições não serão consideradas válidas e nem confirmadas como pagas se não forem quitadas até 

a data de 18 de março de 2015 pelo sistema de compensação bancária. Inscrições efetuadas pelo correio ou 

similares, condicionada e/ou extemporânea também não serão aceitas. 

Leia-se: 

2. INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir das 17h do dia 06 de março de 2015 até às 12h do dia 23 de 

março de 2015 (inscrição e impressão do boleto bancário). O pagamento do boleto deverá ser feito, 

impreterivelmente, até o dia 23 de março de 2015, horário de expediente bancário. 

2.6.1 As inscrições não serão consideradas válidas e nem confirmadas como pagas se não forem quitadas até 

a data de 23 de março de 2015 pelo sistema de compensação bancária. Inscrições efetuadas pelo correio ou 

similares, condicionada e/ou extemporânea também não serão aceitas. 

 

Onde se lê: 

4. DATA E LOCAIS DA PROVA: 

4.1 A prova objetiva será realizada no dia 24 de março de 2015 das 18h às 20h, com duração de 2 (duas) 

horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 

4.1.2 O ensalamento para a realização da prova será divulgado no dia 20 de março de 2015 após às 12h pelo 

site http://www.pucpr.br/concursos Link Residência Médica, Menu Resultado. 

Leia-se: 

4. DATA E LOCAIS DA PROVA: 
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4.1 A prova objetiva será realizada no dia 23 de março de 2015 das 18h às 20h, com duração de 2 (duas) 

horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 

4.1.2 O ensalamento para a realização da prova será divulgado no dia 24 de março de 2015 às 12h pelo site 

http://www.pucpr.br/concursos Link Residência Médica, Menu Resultado.  

 

Onde se lê: 

5. DA PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA: 

5.3. Candidatos com participação no Programa Nacional de Valorização da Atenção Básica - PROVAB, de 
acordo com o art. 8º da resolução nº 3 de 2011 do Conselho Nacional de Residência Médica – CNRM, poderão 
utilizar a pontuação obtida desde que comprove a participação por intermédio de certificado expedido pelo 
Ministério da Saúde. O documento comprobatório deverá ser entregue no dia da prova, 23 de março de 
2015, até às 20h.  

Leia-se: 

5. DA PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA: 

5.3. Candidatos com participação no Programa Nacional de Valorização da Atenção Básica - PROVAB, de 

acordo com o art. 8º da resolução nº 3 de 2011 do Conselho Nacional de Residência Médica – CNRM, poderão 

utilizar a pontuação obtida desde que comprove a participação por intermédio de certificado expedido pelo 

Ministério da Saúde. O documento comprobatório deverá ser entregue no dia da prova, 24 de março de 

2015, até às 20h.  

 

Onde se lê: 

6. CLASSIFICAÇÃO: 

6.2 No dia 25 de março de 2015, após às 16h, estará disponível no site www.pucpr.br/concursos, Link 
Residência Médica 2015 ISCMC e HUC, Menu Resultado a lista dos candidatos aprovados, ordenados por 
Programa de Residência Médica, de acordo com a classificação.  

Leia-se: 

6. CLASSIFICAÇÃO: 

6.2 No dia 26 de março de 2015, após às 16h, estará disponível no site www.pucpr.br/concursos, Link 
Residência Médica 2015 ISCMC e HUC, Menu Resultado a lista dos candidatos aprovados, ordenados por 
Programa de Residência Médica, de acordo com a classificação.  

 

Onde se lê: 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
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7.1 A Comissão do Processo Seletivo divulgará o gabarito provisório no endereço eletrônico: 

http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 2015 ISCMC e HUC, Menu Resultado, seguindo o 

seguinte cronograma:  

a) Resultado provisório – dia 23 de março de 2015, após às 20h. 

b) Resultado final – dia 25 de março 2015, após às 17h.  
 
Leia-se: 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

7.1 A Comissão do Processo Seletivo divulgará o gabarito provisório no endereço eletrônico: 

http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 2015 ISCMC e HUC, Menu Resultado, seguindo o 

seguinte cronograma:  

a) Gabarito provisório – dia 24 de março de 2015, após às 20h. 

b) Gabarito definitivo e Resultado final – dia 26 de março 2015, após às 17h.  

 

Onde se lê: 

8. RECURSOS: 

8.1 DA INSCRIÇÃO 8.1.1 Caberá recurso contra a relação preliminar de candidatos inscritos no dia 19 de 
março de 2015, devendo o candidato anexar o boleto bancário bem como o comprovante de pagamento via 
Ambiente do Candidato nova mensagem em formato “pdf”.  
 
Leia-se: 

8.1 DA INSCRIÇÃO 8.1.1 Caberá recurso contra a relação preliminar de candidatos inscritos no dia 24 de 

março de 2015, devendo o candidato anexar o boleto bancário bem como o comprovante de pagamento via 

Ambiente do Candidato nova mensagem em formato “pdf”.  

 

Onde se lê: 

8.2. DA PROVA OBJETIVA 

8.2.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição e o prazo, sendo cabível o 
recurso da prova objetiva do dia 24 de março de 2015.  
 
Leia-se: 

8.2. DA PROVA OBJETIVA 

8.2.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição e o prazo, sendo cabível o 
recurso da prova objetiva do dia 25 de março de 2015.  
 

 

CURITIBA, 18 DE MARÇO DE 2015. 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 


