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EDITAL COREME UEPG Nº 

 CONCURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

 

A  Comissão  de Residência
retificação da seleção dos
2023, que passam a ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma
 

Onde se lê: 

Terá direito à reembolso da taxa de inscrição o candidato 
Nº. 19.293 de 13 de dezembro de 2017) e os eleitores convocados e nomeados
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O
procedimento para reembolso
após o encerramento do 

 

Leia-se: 

Terá direito à reembolso da taxa de inscrição o candidato que for doador de sangue
Nº. 19.293 de 13 de dezembro de 2017), 
20.310 de 10 de setembro 
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O
procedimento para reembolso
após o encerramento do 

 
 
 

Ponta

               Dra. Elisangela Gueiber Montes

                      Diretora Acad
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EDITAL COREME UEPG Nº 25/2022 –RETIFICAÇÃO

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

 

Residência Médica – COREME/UEPG torna público o edital de 
dos candidatos à Residência Médica da

, que passam a ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma

Terá direito à reembolso da taxa de inscrição o candidato que for doador de sangue
Nº. 19.293 de 13 de dezembro de 2017) e os eleitores convocados e nomeados
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O
procedimento para reembolso será apresentado em Edital próprio

 período de inscrições.

Terá direito à reembolso da taxa de inscrição o candidato que for doador de sangue
Nº. 19.293 de 13 de dezembro de 2017), os doadores de medula óssea (Lei Nº. 
20.310 de 10 de setembro de 2020) e os eleitores convocados e nomeados
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O
procedimento para reembolso será apresentado em Edital próprio

 período de inscrições.

Ponta Grossa, 08 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Elisangela Gueiber Montes             Dr Evandro Antônio Sbalcheiro Mariot

Diretora Acadêmica                                   Cooordenador COREME

 

 

 

Mello e Silva 
Fax:(42)3219-8882 

RETIFICAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

torna público o edital de 
da UEPG para o ano de 

, que passam a ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma: 

que for doador de sangue (Lei 
Nº. 19.293 de 13 de dezembro de 2017) e os eleitores convocados e nomeados que 
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O 

próprio da COREME UEPG 

Terá direito à reembolso da taxa de inscrição o candidato que for doador de sangue (Lei 
os doadores de medula óssea (Lei Nº. 

e os eleitores convocados e nomeados que 
tenham prestado serviço eleitoral (Lei nº. 19.196 de 26 de outubro de 2017). O 

próprio da COREME UEPG 

ônio Sbalcheiro Mariot 

Cooordenador COREME 


