
 
 

                                                        

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – CURITIBA 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

COMISSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA - COESP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS -  Nº. 04/2022 

 

A Comissão de Residência Médica e Comissão de Especialização Médica do Hospital da Cruz 

Vermelha Brasileira – Curitiba, torna público a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados na prova 

teórica EXAME AMP 2022 para os Programas de Residência Médica e Programa de Especialização Médica 

2022-2023 para realização das provas Práticas.  

 

Data: 11 de dezembro de 2022 (DOMINGO) 

Locais e horários:  Verificar tabela abaixo 

PERÍODO MANHÃ 

Abertura das portas: 08h20 / Fechamento das Portas: 08h50 

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO LOCAL ENDEREÇO 

Especialização Médica em  

Cardiologia 

Sala 02 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência médica em  

Clínica Médica 

Sala 02 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Especialização Médica em  

Cirurgia Cardiovascular 

Sala 03 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência Médica em  

Cirurgia Cardiovascular 

Sala 03 – 3º andar  

 HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência Médica em 

Medicina de Emergência 

Sala 04 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência Médica em 

Cirurgia Geral 

Sala 05 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Especialização Médica em 

Cirurgia Geral 

Sala 05 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência Médica em 

Clínica Médica – Sigresidência 

Sala 05 – 3º andar  

HCV 
Av. Vicente Machado, 1280 

Residência Médica em 

Medicina Intensiva 

Sala 01 – 3º andar  

Centro Médico 
Av. Vicente Machado, 1243 

Residência Médica em 

Neurologia 

Sala 02 – 3º andar  

Centro Médico 
Av. Vicente Machado, 1243 

Residência Médica em 

Radiologia Diagnóstico por Imagem 

Sala 03 – 3º andar  

Centro Médico 
Av. Vicente Machado, 1243 



 
 

Atenção: 

A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde 

realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações e as opções de 

transporte público. 

O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 

justificativa da sua ausência. 

A ausência do candidato na sala de provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará na eliminação da seleção ao Programa de Residência Médica e Programa de 

Especialização Médica.  

O candidato deverá chegar ao local com quinze minutos de antecedência, portando o documento de 

identidade original com fotográfica recente e caneta azul ou preta.  

Não será admitido na sala de prova o candidato que ser apresentar após o horário estabelecido para o 

fechamento das portas conforme, Edital de Convocação, ou que não estiver de posse do documento de 

identificação previsto no item anterior.  

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, ou repetição de prova ou ainda, aplicação da prova 

em outra data, local ou horários diferentes dos divulgados neste Edital de Convocação.  

No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com aparelhos 

eletrônicos (bip, telefone celular, relógio, ipod, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

ipad, ebookreader, etc). Eventuais equipamentos da espécie portados pelos candidatos serão recolhidos 

pela Coordenação e devolvidos no final da prova. O descumprimento da presente instrução implicará na 

eliminação do candidato, caracterizando tentativa de fraude. 

A análise do currículo Lattes com a nota de arguição curricular – juntamente com o espelho dos Editais 

nº 04/2022 da Residência Médica e Especialização Médica do anexo I preenchidos pela banca, serão 

entregues aos candidatos após a realização da prova para conhecimento da nota.   

E recomendamos a todos os candidatos a utilização de máscara durante a prova, o descarte será de 

responsabilidade do candidato, devendo para tanto, descartá-las em local seguro.  
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