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1ª ERRATA DO EDITAL 003/2022 

 

1)  ONDE SE LÊ 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA COREME/SES-PB PARA O 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE E CIRURGIA GERAL 

 

LEIA-SE  

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA COREME/SES-PB PARA O 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE E CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 

 

2) ONDE SE LÊ 

  

3.3.1.... 

g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), EXCLUSIVAMENTE, por transferência bancária ou pix na titularidade do 

candidato ou de pessoa por ele indicada no ato da inscrição, efetuado na conta corrente 

abaixo informada: [...] 

h) Os candidatos que postulam o adicional de 10% em virtude da participação do 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) devem 

acrescentar a declaração emitida pelo Ministério da Saúde, por meio da SGTES, de que 

estão participando do PROVAB, com data prevista para a conclusão, ou certificado da 

conclusão do Programa RMGFC, realizado a partir de 01 de março 2015, devidamente 

registrado junto à CNRM, ou declaração da instituição onde está realizando o Programa 

RMGFC e com data limite prevista para a conclusão (28/02/2022) - Art. 9º da 

Resolução nº 02, de 27 de agosto de 2015. 

 

 

LEIA-SE 



 

3.3.1.... 

g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais), EXCLUSIVAMENTE, por transferência bancária ou pix na titularidade do 

candidato ou de pessoa por ele indicada no ato da inscrição, efetuado na conta corrente 

abaixo informada: [...] 

h) Os candidatos que postulam o adicional de 10% em virtude da participação do 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) devem 

acrescentar a declaração emitida pelo Ministério da Saúde, por meio da SGTES, de que 

estão participando do PROVAB, com data prevista para a conclusão - Art. 9º da 

Resolução nº 02, de 27 de agosto de 2015. 

 

Comissão do Processo Seletivo 

COREME SES-PB 


