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  A Comissão de Residência Médica (COREME) da Faculdade de 

Medicina e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, tendo em 

vista o que prevê o ítem 7.8 do Edital do Concurso de Residência Médica para o 

ano letivo de 2010, após a convocação de todos os classificados para os 

Programas de Residência Médica de Nefrologia, Neurologia e Cirurgia Pediátrica, 

sem o preenchimento das vagas existentes, torna público que se encontram 

abertas as vagas abaixo discriminadas, podendo haver transferência de 

candidatos aprovados em outras especialidades, desde que preencham o pré-

requisito exigido, conforme prevê o Edital. 

 

PRÉ-REQUISITO DE CLÍNICA MÉDICA 

NEFROLOGIA                      02 vagas                       Duração: 02 anos 

   

PRÉ-REQUISITO DE CIRURGIA GERAL 

CIRURGIA PEDIÁTRICA                 01 vaga                  Duração: 03 anos 

 

ESPECIALIDADE DE ACESSO DIRETO 

NEUROLOGIA                                 01 vaga                      Duração: 03 anos 

 

                     Ficam os interessados convocados para se matricularem na sede da 

COREME, no dia 23 de março, terça-feira. 

  Ficam todos cientes de que, em havendo mais interessados na 

transferência do que as vagas existentes, estas serão preenchidas pelos 



candidatos que obtiveram a maior média na soma das notas da prova escrita e 

da análise de curriculum vitae, do referido Concurso. A confirmação da efetivação 

da Matrícula será feita pela COREME no dia 24 de março de 2010.  

  Para efetivação da matrícula, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

a) Declaração de Opção de Transferência (modelo na COREME); 

b) Fotocópia e apresentação de originais dos seguintes 

documentos pessoais: Carteira de identidade, CPF, Título de 

Eleitor, PIS-PASEP ou NIT, 1 foto x 4 recente, conta bancária 

(no Banco do Brasil, Banco Real ou CEF) e comprovante de 

inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás; 

c) Fotocópia e original de comprovação de conclusão do Curso de 

Medicina e comprovação da conclusão do pré-requisito de 

Clínica Médica. 

 

  Goiânia-GO, 17 de março de 2010. 
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