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HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA – COREME 

 

A Comissão de Residência Médica do Hospital Santa Casa de Curitiba 

(COREME/HSCC), vem tornar pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº. 01/2021 do 

Concurso de Seleção para Residência Médica 2022, que passa a ter as redações a 

seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais itens e subitens: 

 

ONDE SE LÊ:  

11 MATRÍCULA 

(...) 11.3 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar ao DEP os documentos 

(originais e fotocópias autenticadas) relacionados abaixo: 

a) Foto 3x4 atualizada e colorida; 

b) Documento de identidade; 

c) Comprovante do CPF regularizado (site da Receita Federal); 

d) Carteira de Trabalho; 

e) Diploma e/ou declaração de conclusão de graduação do Curso de Medicina; 

f) Carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná ou comprovante de inscrição no 

Conselho; 

g) Comprovante de quitação do CRM (ano vigente); 

h) Comprovante de endereço (água, luz ou telefone); 

i) Título de eleitor; 

j) Número da conta bancária e agência para o depósito da bolsa (para bolsas subsidiadas 

pelo Ministério da Saúde conta salário e conta corrente, para bolsas institucionais 

somente conta corrente); 

k) Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito; 

l) Fotocópia do comprovante de vacinação. 
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LEIA-SE: 

11 MATRÍCULA 

(...) 11.3 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar ao DEP os documentos 

(originais ou fotocópias autenticadas) relacionados abaixo: 

a) Foto 3x4 atualizada e colorida; 

b) Documento de identidade; 

c) Comprovante do CPF regularizado (site da Receita Federal); 

d) Carteira de Trabalho; 

e) Diploma e/ou declaração de conclusão de graduação do Curso de Medicina; 

f) Carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná ou comprovante de inscrição no 

Conselho; 

g) Comprovante de quitação do CRM (ano vigente); 

h) Comprovante de endereço (água, luz ou telefone); 

i) Título de eleitor; 

j) Número da conta bancária e agência para o depósito da bolsa (para bolsas subsidiadas 

pelo Ministério da Saúde conta salário e conta corrente, para bolsas institucionais 

somente conta corrente); 

k) Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito; 

l) Fotocópia do comprovante de vacinação; 

m) Seguro contra acidentes pessoais. 

 

Curitiba, 17 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

Dr. Galvane Bochi 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

Hospital Santa Casa de Curitiba 
 


