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RESULTADO FNAL DO EDITAL Nº 72/2020  

 
PRM EM GASTROENTEROLOGIA 

 
1. Resultado final do PRM em Gastroenterologia do EDITAL Nº 72/2020. 

 
APROVADOS  

 
Classificação Candidato Data  Horário Agendado 

01 JÉSSICA ELISA SOUZA RIVIEIRA  25/01/2021 9h 30min 

02 JOÃO HÉLIO ALVES MARCIANO NETO  25/01/2021 10h 

 

SUPLENTES 
 

Classificação Candidato 

03 CAROLINE BORGES DE CASTRO  

04 LUIZA MARTINS BARONI  

05 MARCELLA FONSECA KOUKIDIS  

06 HUGO DE OLIVEIRA MAMEDE  

 
 
3. REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 
 
3.1. Datas: 25 e 26 de janeiro de 2021 
 
3.2. Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h, conforme agenda que será publicada junto ao resultado 
final.  
3.2.1. O horário agendado é uma sugestão para melhor atendimento, devido à Covid-19. A definição 
de data e horário limite constante neste Edital (subitens 3.1 e 3.2) deverá ser respeitada.  
 
  
3.3. Local: Secretaria da COREME/UFPel 
 
Rua Professor Araújo, 433 - Bairro Centro - Pelotas-RS 
Fone: (53) 3284.4941 
E-mail: coreme.hepel@ebserh.gov.br  
 

3.4. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

mailto:coreme.hepel@ebserh.gov.br


3.4.1. Para matricular-se, o candidato aprovado deverá entregar, pessoalmente ou por procurador 
oficialmente constituído, a seguinte documentação: 

a) Fichas de cadastro devidamente preenchidas, disponibilizadas na página do processo seletivo e 
diretamente na COREME.  

b) Duas fotos (02) 3x4 colorida, recente; 

c) Grupo Sanguíneo e Fator Rh (original e cópia de exame simples); 

d) Carteira de Vacinação atualizada com a comprovação das seguintes doses: dT (antitetânica) e Hepatite 

B (original e cópia simples); 

3.4.2. Cópia (acompanhada do original) dos seguintes documentos: 

a) Histórico escolar; 

b) Diploma de Graduação em Medicina ou Declaração da Instituição de Ensino que cursa o último 

período do curso médico (2 cópias do diploma frente e verso); 

c) O candidato brasileiro que fez curso de Graduação em Medicina no exterior ou médico estrangeiro 

que se inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá comprovar a revalidação do 

mesmo por universidade pública, na forma da legislação vigente, além de cópia autenticada do visto 

de permanência definitivo no Brasil;  

d) Cédula de Identidade Profissional (número do registro junto ao Conselho Regional de Medicina do 

Estado do Rio Grande do Sul -CREMERS); 

e) Cédula de Identidade Civil (RG);  

f) CPF; 

g) Título de Eleitor e comprovante de obrigações eleitorais; 

h) Certidão de nascimento ou casamento; 

i) Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino); 

j) Cartão SUS; 

k) PIS/PASEP; 

l) Carteira de Trabalho (número, série, data de expedição); 

m) Para os candidatos dos PRM’s das especialidades: os aprovados deverão entregar certificado de 

conclusão da residência médica exigida como pré-requisito ou declaração de concluinte. A declaração 

será aceita a título provisório, para fins de matrícula do candidato que se inscreveu na condição de 

concluinte do pré-requisito. No entanto, o certificado deverá ser apresentado pelo Médico Residente 

durante os primeiros 90 dias de início do Programa de Residência Médica, sob pena de não lhe ser 

deferida a matrícula para o ano. 

n) Comprovante de Conta Bancária - CONTA SALÁRIO vinculada ao CNPJ UFPel 92.242.080/0001-00 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Bradesco, Banrisul, Sicredi, HSBC, 
BANCOOP). 



 

3.5. Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado mediante a apresentação de 

procuração formal com firma reconhecida. 

3.6. Candidatos convocados para prestar serviço militar deverão atentar à Resolução CNRM Nº 

04/2011.  

3.7. O não comparecimento para a realização da matrícula implica a desistência da vaga, sendo 
convocados os candidatos seguintes, conforme classificação. 
 
3.8. Candidatos aprovados e que desistiram da vaga poderão preencher o Termo de Desistência 
disponível na página do processo seletivo. O termo deverá ser preenchido e assinado pelo candidato, 
após deverá ser enviado para o e-mail da COREME (coreme.hepel@ebserh.gov.br).  

 
 
 

Pelotas, 21 de janeiro de 2021 
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