PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Avenida Getúlio Vargas, 238.
Centro- Joinville - SC
CEP: 89.200-000
EDITAL 012/2013
PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE 2013/2014
O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, autarquia do Município de
Joinville, através de sua Comissão de Residência Médica - COREME,
nos termos do Edital de Concurso nº 002/2013, torna público o
presente edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS ÀS NOTAS DA
PROVA OBJETIVA: por terem sido julgados improcedentes os recursos
impetrados, fica ratificado o resultado anteriormente divulgado,
conforme o relatório de notas e respectiva classificação, Anexo I deste
Edital. Os pareceres encontram-se disponíveis aos candidatos mediante
acesso individual na página do concurso.
2. DA CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DOS
CURRÍCULOS: a segunda etapa do presente processo seletivo constará
da análise e arguição oral dos currículos dos candidatos classificados
na primeira etapa, conforme relatório de convocação, Anexo II deste
Edital.
2.1. Os candidatos convocados deverão entregar pessoalmente no
dia, hora e local marcados para Análise e Arguição oral do Curriculum
Vitae, os documentos abaixo relacionados, ordenados na sequência em
que estão listados, em volume devidamente encadernado:
a) currículo completo conforme Anexo III, do Edital nº 002/2013;
b) cópias dos documentos que comprovem as informações prestadas no
currículo, quando da sua inscrição.
2.1.1. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente
o estabelecido no Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica (PROVAB) deverá entregar este comprovante juntamente com os
documentos listado no item 2.1.
2.2. Todos os candidatos deverão se apresentar com 30 (trinta)
minutos de antecedência do horário determinado.
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2.3. Além das normas contidas neste edital, os candidatos devem
observar as determinações contidas no item 9 do edital nº 002/2013.
Joinville, 05 de dezembro de 2013.
Dr. Glauco Adrieno Wsthphal
Coordenador SRMEPT - HMSJ

Marcos Luiz Krelling
Diretor Presidente HMSJ
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