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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME  

 

A Coreme informa aos candidatos inscritos no Processo Seletivo para o Programa de 

Especialização em Medicina Intensiva Adulta 2021 que: 

CONFORME Deliberação Final sobre a Prova do PEMI - UTI Adulto, exposta na página de 

Acompanhamento do Processo Seletivo (https://www.ensinobrasilia.com/processo-seletivo-2021):  

3-Anular os resultados das provas para o PEMI - UTI Adulto. 

4-Estabelecer que TODOS os candidatos que se matricularam para o PEMI-UTI 

Adulto e realizaram a prova no dia 07/01/2021 deverão entregar os documentos 

referentes à análise de currículo da segunda fase nas datas previstas em edital e 

reforçadas abaixo. 

Agendar para 04/02/2020 todas as provas para o PEMI - UTI Adulto, unificando a 

primeira e segunda fases. Desta forma os deslocamentos para realização da prova 

manterão as datas previamente definidas em edital, sem novo ônus aos candidatos, 

pois nesta data já serão realizadas a prova teórica e a análise curricular de todos os 

candidatos. 

Calendário do Certame: 

- Entrega dos documentos (item 10.5 do edital): 

- 20 a 25 de janeiro de 2021 Entre 9h e 15h 

- Será destinado a todos os candidatos do PEMI-UTI Adulto e também para os 

aprovados para a segunda fase das demais especialidades de acordo com o item 

10.2. do edital. 

 

 CONFORME exposto no edital de abertura do Processo Seletivo: 

10.4. No período de 20 de janeiro de 2021 a 25 de janeiro de 2021, os candidatos 

classificados para a segunda fase deverão entregar a documentação comprobatória 

de cumprimento dos pré-requisitos e comprovantes de atividades constantes no 
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currículo, com 01(uma) cópia simples da documentação que comprove a veracidade 

das informações contidas no currículo e seus originais para autenticação no ato da 

arguição. 

A não entrega de documentos que comprovem o cumprimento de todos os 

pré-requisitos listados no Item 2 deste edital acarretará sumaria 

desclassificação e eliminação do certame.  

 

RATIFICA aos candidatos ao Processo Seletivo para o Programa de Especialização em 

Medicina Intensiva Adulta que a não entrega dos documentos no prazo pré-determinado no 

edital incorre na desclassificação e eliminação do certame, não havendo possibilidade de o 

candidato realizar a prova objetiva sob qualquer hipótese. 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES 


