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CEP: 89.200-000 

 

EDITAL 006/2013 

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. A PROVA OBJETIVA será aplicada no dia 17/11/2013 (domingo), às 
8h30min, na Faculdade Cenecista de Joinville, sita a Avenida Getúlio 
Vargas, 1266, Bairro Anita Garibaldi, no Município de Joinville/SC. 
 
1.1. Desde já, ficam todos os candidatos convocados a comparecerem com 
antecedência de 30 (trinta) minutos ao local das provas, portando documento 
de identidade original que bem os identifique e esteja em bom estado de 
conservação, bem como o comprovante de inscrição no Processo Seletivo 
(boleto bancário devidamente quitado) e caneta esferográfica azul ou preta de 
ponta grossa. 
 
1.2. São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício 
profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, 
carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.  
 
2. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: o relatório nominal de candidatos 
inscritos, assim como o relatório das inscrições não processadas, Anexos I e II 
deste Edital, estão divulgados no site www.objetivas.com.br. 
 
3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições 
poderão fazê-lo, nos dias 11 e 12/11/2013, em conformidade com o disposto 
no item 10, do Edital de Processo Seletivo nº 002/2013, no site 
www.objetivas.com.br.  

 

Joinville, 08 de novembro de 2013. 

 

 

Dr. Glauco Adrieno Wsthphal 

Coordenador SRMEPT - HMSJ 

Marcos Luiz Krelling 

Diretor Presidente HMSJ 
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