
 

 

 

 

SEGUNDA CHAMADA – RESULTADO DEFINITIVO 

 

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO COREME/UERN, conforme termos do Edital 

de Seleção 01/2020, publica a segunda chamada para matrícula junto ao COREME/ UERN, 

conforme agendamento no quadro abaixo. 

O candidato listado como CONVOCADO deve se apresentar para efetuar matrícula, 

devendo comparecer presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2021, entre às 08h00min e 

às 11h00min, conforme quadro abaixo, para entrega da documentação necessária à  matrícula 

e efetuar a assinatura do Termo de Compromisso. 

AGENDAMENTO PARA MATRÍCULA EM SEGUNDA CHAMADA 

NOME ÁREA 

RAFAELLY DE MORAES BARBOSA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

Endereço para efetivação da matrícula, presencial, conforme agendamento detalhado 

acima: 

Faculdade de Ciências da Saúde da UERN (FACS/UERN) 

Rua Atirador Miguel Antônio Silva s/n - Aeroporto, CEP 59.607-360 – Mossoró-RN. 

 

O candidato convocado deverá estar munido dos seguintes documentos originais e 

suas respectivas cópias: 

a) Registro Geral – RG; 

b) 02 fotos 3x4 coloridas e recentes; 

c) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

d) Cópia do Título de Eleitor; 

e) Número do PIS/ NIT; 

f) Certificado de serviço militar (para os homens); 

g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

h) Diploma de graduação ou declaração oficial, original ou autenticada, em papel 

timbrado, fornecida pela instituição de ensino de origem, de que será concluinte, 
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até 01/03/2021. Só serão aceitas declarações assinadas pela direção da 

faculdade/escola de Medicina, ou pela coordenadoria do Curso de Medicina, ou 

por instâncias imediatamente superiores a estas; 

i) Apólice seguro de 2 anos para residentes do PRMMFC e 3 anos para residentes do 

PRMGO, contra acidentes pessoais, morte ou invalidez; 

Caso o candidato á tenha concluído o Curso de Graduação em Medicina e que não 

esteja cursando residência médica deverá apresentar, além dos documentos previstos acima, a 

seguinte documentação: 

a) Cópia da carteira expedida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), 

acompanhado do original; 

b) Cópia do diploma de médico, acompanhado do original, ou declaração oficial de 

conclusão, original ou autenticada, em papel timbrado, fornecido pela Instituição de 

ensino de origem. No caso desta última, só serão aceitas declarações assinadas 

pela direção da faculdade/escola de Medicina, ou pela coordenadoria do Curso de 

Medicina, ou por instâncias imediatamente superiores a elas. 

 

Para maior detalhamento e compreensão de casos individuais observar o que está 

descrito no Edital de Seleção 01/2020 – COREME/ UERN, especificamente a partir do item 9. 

 

Atenção: O candidato convocado que não comparecer no dia e horário determinado 

por este chamamento para formalização da matrícula e assinatura do Termo de Compromisso, ou 

que comparecer sem as documentações necessárias, será eliminado desta seleção e perderá, 

automaticamente, o direito à vaga, sendo convocado outro candidato, respeitando a ordem de 

classificação por categoria. 

 

Mossoró, RN, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Comissão Organizadora 

 


