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“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3)   

COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

ANO 2019 

 

EDITAL Nº 01/2018-COREME 

 

 O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA – por sua Comissão de Residência 

Médica (COREME), torna público o extrato do edital que rege o Processo Seletivo para os 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

(UniEVANGÉLICA) – ANO  2019. 

 As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, via internet no site  

www.unievangelica.edu.br no link referente à Residência Médica, no período de 21 de 

dezembro de 2018 a 16 de janeiro de 2019, conforme orientações do Edital do Processo 

Seletivo, disponível a partir do dia 05 de dezembro de 2018, no site: www.unievangelica.edu.br 

o link referente à Residência Médica. 

A taxa de inscrição no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) * deverá ser recolhida via 

PagSeguro,  podendo ser por meio de cartão de crédito ou por meio de boleto, pagável em 

qualquer agência bancária ou casa lotérica.  

 O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa prova objetiva 

a ser realizada no dia 20/01/2019, no Centro Universitário de Anápolis, Av. Universitária, Km 

3,5, Anápolis-GO e a segunda etapa avaliação do currículo. 

 Programas de Residência Médica da UniEVANGÉLICA - Sede: vagas ofertadas, 

acesso direto – 02 (duas) em Anestesiologia com duração de três anos; 02 (duas) em Cirurgia 

Área Básica com duração de dois anos; 10 (dez) em Clínica Médica, com duração de dois 

anos; 11 (onze) em Medicina Geral de Família e Comunidade com duração de dois anos; 02 

(duas) em Ginecologia e Obstetrícia, com duração de três anos; 02 (duas) em Ortopedia e 

Traumatologia, com duração de três anos; 02 (duas) em Pediatria, com duração de três anos. 

Vagas ofertadas com pré-requisito em Clínica Médica – 04 (quatro) em Cardiologia, com 

duração de dois anos. Vagas ofertadas com pré-requisito em Pediatria – 02 (duas) em 

Neonatologia com duração de dois anos. 

* Valor retificado no Edital 02/201-COREME, subitem 2.4.2 em 04/01/2019. 

  

Anápolis, 05 de dezembro de 2018. 

 

 
Tarik Kassem Saidah 

Coordenador da Comissão de Residência Médica do Centro Universitário de 
Anápolis/UniEVANGÉLICA 


