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EDITAL Nº 027/2022-COREME 

 
O Prof. Dr. Sérgio Seiji Yamada, 
Coordenador Geral do Concurso para 
vagas remanescentes 2022 da Comissão 
de Residência Médica da Universidade 
Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
Considerando publicação do Edital nº 022/2022-COREME de seleção pública para 

preenchimento de vagas remanescentes a serem oferecidas no ano de 2022. 
Considerando que os prazos para inscrições e pagamentos dos boletos da taxa de 

inscrição coincidiram com o recesso da rede bancária e que os boletos emitidos na data de 
28/02/2022, último dia para inscrições e pagamento da taxa não puderam ser registrados pelos 
sistemas, não podendo ser pagos por qualquer via eletrônica até o retorno das atividades 
bancárias com o fim do recesso, no dia 02/03/2022. 

Considerando o cumprimento do Edital 022/2022-COREME no que diz respeito ao prazo 
máximo de inscrições e pagamentos da taxa e considerando ter sido impossível o pagamento na 
data estipulada e que houveram candidatos que em cumprimento ao Edital fizeram todos os 
trâmites corretamente mas não conseguiram efetivar o pagamento do boleto. 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º- Fica prorrogado o prazo para pagamento da taxa de inscrição referente a seleção 
pública para preenchimento de vagas remanescentes a serem oferecidas no ano de 
2022 através do Edital nº 022/2022-COREME. 

 
Art. 2º- O prazo máximo para o pagamento da taxa de inscrição aos candidatos já inscritos 

mas que não conseguiram fazer o pagamento da taxa, fica estendido até o dia 04 de 
março de 2022 (sexta-feira). 

 
Art. 3º- A comprovação do pagamento da taxa de inscrição deve ser encaminhada para o e-

mail: coreme@uem.br  até às 17h00min do dia 04 de março de 2022 (sexta-feira). 
 
 

 
 
 

Maringá, 01 de março de 2022. 
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