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O diretor presidente da Sociedade Hospitalar Angelina Caron - Hospital Angelina Caron (HAC), situada na Rodovia 

do Caqui, nº 1150, bairro Araçatuba, Campina Grande do Sul, Paraná, telefones (41) 3679-8788 ou (41) 99995-9937, 

através de sua Comissão de Residência Médica (COREME-HAC), torna pública as normas a seguir, que regem a 

seleção dos candidatos para a nona chamada, desta vez de candidato suplente, para ocupação de vaga decorrente de 

desistência nos programas de residência médica em Clínica Médica e Anestesiologia. 

 
1. MATRÍCULAS 

1.1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1.1. Informações sobre vagas para suplentes serão informadas, sempre que disponíveis, através de editais 

no site hospitalangelinacaron.org.br 

1.1.2. As matrículas serão feitas exclusivamente através do sistema disponibilizado no site 

hospitalangelinacaron.org.br 

1.1.3. Para abrir o sistema e fazer sua matrícula deverão utilizar login (CPF) e senha disponível nos registros 

pessoais do sistema. 

1.1.4. A COREME do HAC não se responsabilizará por problemas que os candidatos possam ter para acessar 

o sistema e efetuar suas matrículas. 

1.1.5. O sistema será aberto diariamente para matrículas das 12:00 horas até as 08:00 horas do dia seguinte. 

1.1.6. A disponibilidade de vagas será informada imediatamente através de edital e e-mail para os candidatos 

suplentes. Não haverá comunicação de disponibilidade de vaga por telefone. 

1.1.7. Obrigatoriamente deverão ser baixadas cópias no sistema, dos seguintes documentos em formato PDF: 

1.1.7.1. Uma foto 3x4 colorida e recente; 

1.1.7.2. Frente e verso da cédula de identidade do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Caso não 

tenha ainda procedido a transferência do CRM de outro estado, poderá apresentar de forma 

provisória, a de outro estado ou o protocolo de que já deu entrada deste pedido no CRM PR. 

Para os recém formados e que não dispõem da referida cédula, poderão apresentar o protocolo 

de registro em trâmite no CRM PR ou registro provisório. 

1.1.7.3. Número do NIS ou PIS/PASEP. 

1.1.7.4. Frente e verso do certificado de conclusão do curso de medicina. 

1.1.7.5. Alistamento militar quando couber. 

1.1.7.6. Carteira de vacinação atualizada (com vacinação contra o COVID 19) 

1.1.7.7. Título de eleitor. 

1.1.7.8. Comprovação de endereço. 

1.1.7.9. Conta bancária no banco BRADESCO, agência 5693, diariamente de segunda a sexta feira das 

10:00 às 15:00 horas. Telefone (41) 99514-0019. Apresentar fotocópia de comprovante de 

endereço e de documento pessoal (CI, CRM ou CNH). 

1.1.7.10. Candidatos aprovados em programas de residência médica que exigem pré-requisitos, além 

dos documentos anteriormente citados deverão anexar fotocópia do certificado de conclusão 

ou declaração de que se encontra em curso do pré-requisito cumprido em programa 
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credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) com o respectivo 

número do parecer autorizativo e data prevista da conclusão. 

1.1.7.11. Candidatos aprovados e que receberam a pontuação adicional (10%) na nota obtida na prova 

geral nos programas de residência médica que exigem pré-requisitos, também deverão 

apresentar o certificado de conclusão e cumprimento integral do Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica (PROVAB, mínimo um ano de participação) ou concluído os 

programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, dois anos do PRMGFC. 

1.1.8. Diariamente das 08:00 às 12:00 horas serão feitas as validações documentais dos candidatos que 

porcederam matrículas. 

1.1.9. Caso haja necessidade, o (a) candidato será imediatamente comunicado e estabelecido prazo para a 

correção. Caso não ocorra a correção solicitada a matrícula será invalidada e a vaga disponibilizada 

para os suplentes daquela prova. 

1.1.10. Em casos de desistências deverão enviar e-mail comunicando e disponibilizando a vaga para ocupação 

de suplentes. 

 

1.2. CHAMADAS DE SUPLENTES PARA OCUPAÇÃO DEVAGAS: 

1.2.1. As vagas não ocupadas ou disponibilizadas por desistências para suplentes e serão divulgadas (VIDE 

1.1.1) e abertas as matrículas das 12:00 horas até a 08:00 horas do dia seguinte, até a data final 

preconizada pela CNRM. 

1.2.2. As matrículas para essas vagas serão efetivadas após a liberação do sistema e do (s) candidatos aptos 

a ocupá-las via site das 12:00 às 08:00 do dia seguinte, quando o sistema fechará para avaliação 

documental das matrículas. 

1.3. O candidato (a) aprovado (a) somente poderá matricular-se na especialidade para a qual foi inscrito e aprovado. 

 

2. TRANCAMENTO DE MATRÍCULAS: 

2.1. O pedido de trancamento deverá ser feito por escrito e deverá apresentar a declaração pertinente pelas Forças 

Armadas, conforme ANEXO V - página 18 do edital 02/2021. 

2.2. Conforme a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 o médico convocado para servir as Forças 

Armadas poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa de Residência Médica pelo período de 

1 (um) ano. 

2.3. Os médicos matriculados no primeiro ano de Programa Residência Médica e selecionados para participar do 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica do Governo Federal poderão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comissão de Residência Médica 

EDITAL N.º15/2022 

CONCURSO SELETIVO PARA MÉDICOS RESIDENTES 2021/2022 

 

Página 3 de 3 

 
 

Relação do (a) candidato (a) selecionado (a) e habilitado (a) para proceder matrículas na quinta chamada 

 

Número CPF Programa de Residência Situação 

1.  069.945.349-60 Clínica Médica Classificado (a) aguardando envio de matrícula 

2.  046.286.779-05 Anestesiologia Classificado (a) aguardando envio de matrícula 

 

 

Este edital entra em vigor na data da sua publicação. Permanecem inalteradas as demais disposições do 

Edital 01/2021. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2022. 

 

Dr. Jorge Itsuo Fukushima 

Diretor Presidente 


