
 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
HOSPITAL DE BASE Dr. ARY PINHEIRO - HBAP 

COMISSÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 
____________________________________________________________________________________  

 

ERRATA 

 

No Edital  nº 001/COREME/HBAP/SESAU 30 de novembro de 2017. 

 

ONDE SE LÊ: 

 
 3. INSCRIÇÕES 

 
3.1 Período:  08/12/2017 á 02/01/2018 (nos dias úteis). 
3.2 O valor da taxa de inscrição é de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta Reais). 
3.3 O valor referente à taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma. 
3.4 Local de Inscrição: Centro de Atividades da Comissão de Residência Médica do Hospital de Base Ary Pinheiro, sito 
a Avenida Governador Jorge Teixeira, n. 3766, Bairro Industrial. Porto Velho – RO, CEP: 76.821.092. Fone (69) 3216-
5446 
3.5 Horário: das 7:30 as 13:30 horas 
3.6 A inscrição no presente Processo Seletivo implica conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital. 
3.7 Os (As) candidatos (as) portadores de necessidades especiais deverão informar a natureza da necessidade, no ato 
do preenchimento do Formulário de Inscrição, caso contrário perderão o direito à solicitação pretendida. 
3.8 A comissão do Processo seletivo não se responsabilizará por inscrições via correio, que por motivos de ordem 
técnica, não cumpram os prazos estabelecidos. 
3.9 O candidato que não concluirá o curso de graduação em Medicina até a data da matricula do Programa de 
Residência Medica para o qual se inscreveu, deverá prestar o Processo Seletivo na condição de “treineiro”(*), o 
candidato treineiro fara somente a primeira etapa. Sendo de total responsabilidade do candidato a informação desta 
situação, não cabendo recurso ou uma alteração posterior. 
(*)”Treineiro”:Estudante que participa do Processo seletivo não concorrendo à vaga, por não haver previsão do término 
do curso de graduação em Medicina até a data da matricula no Programa de Residência Médica, prestando, assim, o 
Processo Seletivo apenas com a finalidade de treinamento. 
3.10 O descumprimento das instruções para a realização da inscrição no Processo Seletivo implicará na não efetivação 
da mesma 
 

LEIA-SE: 

 

3. INSCRIÇÕES 

 
3.1 Período:  08/12/2017 á 28/12/2018 (nos dias úteis). 
 

 

 

 

 

 

Dra Andrea Barbieri 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo de Residência Médica/SESAU 

 

  


