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EDITAL N° 04/2019 RETIFICAÇÃO - COREME/COPESE
PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2020
O Reitor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) e o
Coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) da UFT e do Hospital de Doenças
Tropicais da UFT/EBSERH, em parceria com Instituições de Saúde do Estado e dos municípios
de Palmas e Araguaína, no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam pública, através
da COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO (COPESE), a RETIFICAÇÃO do edital
de abertura nº 02/2019, de 27 de setembro de 2019, referente à seleção de candidatos ao
Programa de Residência Médica, em conformidade com as normas e resoluções emanadas da
Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC), e de
acordo com os termos a seguir:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Na TABELA I (CRONOGRAMA) do Edital de Abertura nº 02/2019 (de 27/09/2019),
onde se lê:
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
pontuação adicional (conforme item 10.2.2.8).
Dia 28

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
atendimento diferenciado (conforme item 7).

1.1.1. Leia-se:
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
pontuação adicional (conforme item 10.2.2.8).
Dia 31

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
atendimento diferenciado (conforme item 7).

1.2. No subitem 4.5.1, onde se lê:
4.5.1. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br,
preencher corretamente o requerimento de inscrição, no qual serão exigidos os números do
documento de identidade e do CPF, endereço residencial, dados para contato, programa que
deseja cursar, dentre outras informações, todos de preenchimento obrigatório, enviar a
solicitação de sua inscrição, imprimir a Guia de Recolhimento Único (GRU) e efetuar o
recolhimento da Taxa de Inscrição impreterivelmente, até o dia 28 de outubro de 2019,
independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.
1.2.1. Leia-se:
4.5.1. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br,
preencher corretamente o requerimento de inscrição, no qual serão exigidos os números do
documento de identidade e do CPF, endereço residencial, dados para contato, programa que
deseja cursar, dentre outras informações, todos de preenchimento obrigatório, enviar a
solicitação de sua inscrição, imprimir a Guia de Recolhimento Único (GRU) e efetuar o
recolhimento da Taxa de Inscrição impreterivelmente, até o dia 31 de outubro de 2019,
independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.
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1.3. No subitem 10.2.2.8, onde se lê:
10.2.2.8. Os candidatos deverão encaminhar o certificado de conclusão do PRMGFC ou
declaração de que está concluindo o programa até 29/02/2020, expedida pela respectiva
COREME na qual está inserido o programa de residência, no ato da inscrição, para o
Processo Seletivo, impreterivelmente até o dia 28 de outubro de 2019, via Sedex para
COREME/PROCESSO SELETIVO – RESIDÊNCIA MÉDICA 2020, Caixa Postal nº 34,
CEP 77.001-970, Palmas - TO.
1.3.1. Leia-se:
10.2.2.8. Os candidatos deverão encaminhar o certificado de conclusão do PRMGFC ou
declaração de que está concluindo o programa até 29/02/2020, expedida pela respectiva
COREME na qual está inserido o programa de residência, no ato da inscrição, para o
Processo Seletivo, impreterivelmente até o dia 31 de outubro de 2019, via Sedex para
COREME/PROCESSO SELETIVO – RESIDÊNCIA MÉDICA 2020, Caixa Postal nº 34,
CEP 77.001-970, Palmas - TO.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. O Edital 02/2019, de 27 de setembro de 2019, disponibilizado no endereço eletrônico
www.copese.uft.edu.br, será atualizado com estas retificações incluídas.
2.2. Permanecem inalterados todos os demais itens, subitens e anexos do edital 02/2019, de 27
de setembro de 2019.
Palmas/TO, 29 de outubro de 2019.
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