
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PARA MÉDICOS RESIDENTES/2021 

EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 007, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

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 torna pública a lista de inscrições, com a respectiva especialidade,  ao 

Processo Seletivo Público para Residência Médica para o ano de 2021.

1. Inscrições Homologadas

ESPECIALIDADE INSCRIÇÃO NOME DEFICIÊNCIA

Geriatria 5 VES ALEXANDRE YUTANI KOSEKI Não se aplica

Geriatria 2 MARIANA RAMOS VIEIRA Não se aplica

Geriatria 1 STEPHANIE TOMASI HECK Não se aplica

Pneumologia 3 VANISA VIDAL DE ALMEIDA BARETA Não se aplica

2. Inscrições não homologadas

2.1. O candidato cujo nome não constar nesta relação, deverá comprovar a inscrição, enviando para 
o e-mail cpg.prpgp@ufsm.br, em um único arquivo formato PDF (legível), até as 12h do dia 26 de 
fevereiro de 2021, a ficha de pré-inscrição, a GRU e o comprovante original de pagamento 
efetuado.
2.1.1. Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição.
2.1.2. Após a análise das solicitações de revisão de pagamento, será divulgada a relação final 

dos  candidatos  com a taxa de  inscrição  validada,  no site  https://www.ufsm.br/editais,  a 
partir das 13h do dia 26 de fevereiro de 2021.

Profª Tânia Denise Resener

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação

Residência Médica

Prof. Thiago Machado Ardenghi

Pró-Reitor Substituto de Pós-Graduação e Pesquisa
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