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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PARA MÉDICOS RESIDENTES/2021 
 
 

ADENDO ao EDITAL Nº 34-PRPGP/UFSM, de 08 de setembro de 2020 
 
 

  A COORDENAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA E A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, considerando o momento atual da pandemia e a 
necessidade de preenchimento de vagas, faz saber aos interessados que haverá nova data para 
segunda etapa da seleção do processo seletivo para Residência Médica, ingresso em 2021.  
  Serão contemplados os candidatos já inscritos e que não compareceram no período entre 
18 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021. 

 

1. A remarcação da segunda etapa ocorrerá na Universidade Federal de Santa Maria no 

período de 10 a 11 de março de 2021, sob a responsabilidade da Comissão de Seleção 

oficialmente designada. 

2. O candidato poderá verificar a listagem dos títulos e sua valorização nos endereços 

eletrônicos www.ufsm.br e www.ufsm.br/coreme → PROCESSO SELETIVO 2021, como 

anexo ao Edital 34/2020. 

3. O currículo, com documentação comprobatória de todos os títulos e a pontuação preliminar 

auto-conferida, deverá ser trazido pelo candidato e entregue para a banca no dia determinado 

para sua Arguição Curricular. 

4. O cronograma: 

a) da arguição do currículo, com data, horário e local; 
b) da divulgação da análise e arguição do currículo (por ordem alfabética); 
c) do período de recurso da análise e arguição do currículo; 
d) da avaliação dos recursos da análise e arguição do currículo; 
e) da divulgação da reavaliação solicitada da análise e arguição do currículo e 
f) da divulgação do resultado final 

será publicado no endereço www.ufsm.br/coreme → PROCESSO SELETIVO 2021 no dia 09 

de março de 2021. 

5. RESULTADO FINAL 

A constituição do resultado final se dará a partir das mesmas informações publicadas no Edital 

034/2020. 

6. SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DA VAGA, ENTREGA DOS DOCUMENTOS E 

MATRÍCULA 

As orientações referentes a confirmação da vaga e entrega dos documentos serão publicadas no 

endereço www.ufsm.br/coreme → PROCESSO SELETIVO 2021. 

7. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 

http://www.ufsm.br/
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7.1 A utilização da lista de suplentes para o preenchimento total das vagas previstas no Edital de 

Abertura de Inscrição com a retificação de 28 de dezembro de 2020, se dará a partir das mesmas 

informações publicadas no Edital 034/2020. 

7.2 Para a convocação e ingresso de suplentes será obedecida a determinação da Resolução 

CNRM Nº 1, de 03 de janeiro de 2017. 

7.3 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo poderá ocorrer até o dia 31 de março. 

  
8. As demais informações e exigências contidas no Edital 034/2020/PRPGP/UFSM, de 08 de 

setembro de 2020, retificado em 14 de setembro e 28 de dezembro de 2020, permanecem 
inalteradas e válidas. 

 
 
 
 
 
 

Profª Tânia Denise Resener 
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação - 

Residência Médica 

Prof. Paulo Renato Schneider 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

 

 

 


