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EDITAL COREME Nº 001/2020 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 001 
 

 
MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER, Provedor da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Fernandópolis, no uso de suas atribuições; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de correção, por erro de digitação, do subitem 2.1.1 e 
4.1 do Edital Coreme nº. 001/2020; 
 
TORNA PÚBLICA a Retificação do EDITAL COREME Nº 001/2020 - EDITAL DE SELEÇÃO 
DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA NAS ÁREAS DE ACESSO DIRETO PARA O 
ANO DE 2020, conforme o abaixo identificado: 
 
 
1. No item 2, Das Vagas, subitem 2.1.1, ONDE SE LÊ: 
“2.1.1 - ÁREA DE ACESSO DIRETO de acordo com a Resolução vigente. 

Código Área de acesso direto Vagas 
oferecidas 

vagas 
credenciadas 

duração 
do PRM 

situação junto 
à CNRM 

003 Clínica Médica 05 vagas 06 vagas 02 anos credenciado 

004 Cirurgia Geral (Área 
Básica) 04 vagas 02 vagas 02 anos credenciado 

005 Ginecologia e Obstetrícia 02 vagas 02 vagas 03 anos credenciado 

006 Medicina Geral da 
Família e Comunidade 02 vagas 02 vagas 02 anos credenciado 

007 Pediatria 02 vagas 02 vagas 03 anos credenciado 

*vaga do programa de residência médica reservada a candidato aprovado, mas em 
prestando do serviço militar.” 
 
LEIA-SE: 
“2.1.1 - ÁREA DE ACESSO DIRETO de acordo com a Resolução vigente. 

Código Área de acesso direto Vagas 
oferecidas 

vagas 
credenciadas 

duração 
do PRM 

situação junto 
à CNRM 

003 Clínica Médica 05 vagas* 06 vagas 02 anos credenciado 

004 Cirurgia Geral (Área 
Básica) 04 vagas 04 vagas 02 anos credenciado 

005 Ginecologia e Obstetrícia 02 vagas 02 vagas 03 anos credenciado 

006 Medicina Geral da 
Família e Comunidade 02 vagas 02 vagas 02 anos credenciado 
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007 Pediatria 02 vagas 02 vagas 03 anos credenciado 

*vaga do programa de residência médica reservada a candidato aprovado, mas em 
prestando do serviço militar.” 
 
 
2. No item 4, Do Pagamento da Taxa de Inscrição, subitem 4.1, ONDE SE LÊ: 
“4.1- O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado no mesmo período 
reservado para a realização das inscrições, conforme o estabelecido no item 3.3 deste 
edital, no valor de: 

a) R$ 400,00 (quinhentos reais) para os candidatos cuja solicitação de redução 
de taxa de inscrição foi indeferida e para os que não solicitaram redução de 
taxa de inscrição; 
b) R$ 200,00 (duzentos e cinquenta reais) para os candidatos cuja redução de 
taxa de inscrição foi deferida.” 

 
LEIA-SE: 
“4.1- O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado no mesmo período 
reservado para a realização das inscrições, conforme o estabelecido no item 3.3 deste 
edital, no valor de: 

a) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os candidatos cuja solicitação de 
redução de taxa de inscrição foi indeferida e para os que não solicitaram 
redução de taxa de inscrição; 
b) R$ 200,00 (duzentos reais) para os candidatos cuja redução de taxa de 
inscrição foi deferida.” 

 
 
Fernandópolis, 05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER 
provedor 

 


