
                                                                    
 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE MÉDICOS NOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA UNIVERSIDADE FEEVALE 

 
EDITAL N. º 01/2022 – COREME  

PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA A SEGUNDA 

ETAPA 

 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), 

Mantenedora da Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na 

ERS-239, n. º 2755, Bairro Vila Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 

91.693.531/0001-62, em conjunto com a Comissão de Residência Médica da 

Universidade Feevale (COREME), DIVULGA as informações a respeito da 

segunda etapa do processo seletivo para ingresso de médicos nos Programas 

de Residência Médica (PRM) da Universidade Feevale. 

 

1. DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA A SEGUNDA ETAPA 

 

1.1 Os horários, locais, informações de cada programa e lista dos candidatos 

aprovados para a segunda etapa, constam a seguir, em ordem alfabética e serão 

atendidos conforme o horário de chegada. 

 

PRM de Pediatria 

Número de vagas: 2 

Data: 12/01/2023 – Quinta-feira 

Local: Sala 300F, 3º andar do Prédio Lilás 

Candidato Horário 

Jéssica Thaís Canalli 09:00 

Maria Andreia Loureiro Barbosa 
Tamara Simão Bosse 

 

1.2 Os candidatos deverão se apresentar para o momento da arguição 

portando documento de identificação, sendo a Cédula de Identidade Civil (RG) 

ou Registro no Conselho Regional de Medicina. 

1.3 Para o Programa de Medicina de Família e Comunidade não houve 



                                                                    
 
 

 

candidatos classificados. 

1.4 Conforme Edital nº 01/2022 – COREME, esta etapa é constituída de 

arguição e análise curricular a serem desenvolvidas pela banca examinadora da 

área pretendida pelo candidato. 

1.5 Todos os resultados serão publicados no site 

www.feevale.br/residenciamedica. 

1.6 O candidato classificado no Processo Seletivo, de acordo com o número 

de vagas existentes, para a realização da matrícula, deverá acessar a Central 

do Candidato para ter acesso a etapa de Matrícula. A partir da divulgação do 

resultado, os candidatos aprovados receberão por e-mail a senha para acesso a 

Central do Candidato. 

1.7 A matrícula será realizada pelo próprio candidato de forma online. Ao 

clicar no botão ‘Matricular’ o candidato irá completar seus dados pessoais, na 

sequência, deverá anexar os documentos abaixo e, ao avançar, efetivará o seu 

vínculo com a Instituição. 

1.8 Os documentos necessários para a matrícula do candidato são:  

a) Diploma do curso de Medicina ou certificado de conclusão de curso 

(candidatos diplomados no exterior, deverão apresentar o diploma devidamente 

revalidado, conforme legislação vigente);  

b) histórico escolar da graduação de Medicina;  

c) Cédula de Identificação e/ou Registro no Conselho Regional de Medicina; 

d) certidão de regularidade do CREMERS; 

e) uma foto 3X4 recente;  

f) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) Cédula de Identidade Civil (RG); 

h) comprovante de quitação eleitoral;  

i) certificado de quitação com o Serviço Militar; 

j) passaporte, se estrangeiro;  

k) certidão de nascimento ou casamento;  

l) comprovante de residência com CEP (conta de água, luz ou telefone);  

m) visto de permanência, expedido pelo Ministério da Justiça, para médico 

estrangeiro;  

n) carteira de vacinação contendo as principais vacinas e que devem estar em 



                                                                    
 
 

 

dia: Tétano, Hepatite e Tríplice. 

 

Novo Hamburgo, 11 de janeiro de 2023. 

Jocinei Santos de Arruda, 

Coordenador de Residência Médica. 


