
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Faculdade de Medicina
Comissão de Residência Médica

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 34/2020

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Lato Sensu  da Pró-
Reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  e  com  o  Regimento  da  Comissão  de
Residência Médica da UFPel torna público a alteração do Edital para Exame de Seleção dos
candidatos ao referido Curso/Programa, conforme segue:

a) Retificação do Edital Nº 72/2020

b) No item 2.1, onde se lê:

2.1 INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas através da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), via
Internet, exclusivamente pelo endereço www.amrigs.org.br, a partir das 10h do dia 14/09/2020 até
às 23h 59min do dia 14/10/2020.

Leia-se:

2.1 INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas conforme Edital da Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS), disponível no endereço http://www.amrigs.org.br.

c) No item 2.2.1, onde se lê:

2.2.1  O  candidato  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico  www.amrigs.org.br  e  preencher  o
formulário eletrônico de inscrição. A seguir, deverá imprimir seu comprovante e documento
para pagamento de taxa de inscrição. O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do
Exame AMRIGS 2020 mais a taxa do PRM escolhido pelo candidato. No caso da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) o valor é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O pagamento
deverá  ser  efetuado  em  qualquer  agência,  posto  credenciado  ou  terminal  de  atendimento
bancário até o dia 15/10/2020, considerando-se o horário de compensação do documento. A
AMRIGS, em hipótese alguma, processará qualquer registro de pagamento com data posterior
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ao dia 15/10/2020.

Leia-se:

2.2.1  O  candidato  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico  www.amrigs.org.br  e  preencher  o
formulário eletrônico de inscrição. A seguir, deverá imprimir seu comprovante e documento
para pagamento de taxa de inscrição. O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do
Exame AMRIGS 2020 mais a taxa do PRM escolhido pelo candidato. No caso da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) o valor é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O pagamento
deverá ser efetuado conforme instruções do Edital da AMRIGS.

d) Incluir no Edital o item 10.2.1:

10.2.1 O candidato poderá enviar o envelope com a comprovação via SEDEX, desde que esteja
na COREME até às 16h do dia 14/12/2020. Endereço: Direção HE-UFPel (A/C COREME) –
Rua Professor Araújo, 433 – Centro – Pelotas – RS, CEP: 96020-360.  A COREME não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio ou atraso que impeça a chegada do documento
comprovante até a data e horário estipulado no edital. O envelope deverá ser identificado com
as  seguintes  informações:  Comprovação  Item  10  -  Edital  72/2020,  nome  completo  do
candidato, número de inscrição e nome do Programa de Residência Médica para o qual fez a
inscrição.

e) Os demais itens permanecem inalterados.

Prof. Dra. Nadia Spada Fiori

COORDENADORA DO CURSO

De acordo:

Prof. Dr. Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

Prof. Dr. Pedro Curi Hallal

REITOR DA UFPEL

Documento assinado eletronicamente por NADIA SPADA FIORI, Coordenador de Curso de Pós-
Graduação, em 19/10/2020, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 19/10/2020, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 20/10/2020,
às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.ufpel.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1089838 e o código CRC 2FB49AD4.

Referência: Processo nº 23110.020987/2020-99 SEI nº 1089838
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