EDITAL N. 03/COREME-FHGV/2022
PROCESSO ELEITORAL PARA
REPRESENTANTES DOS MÉDICOS RESIDENTES – 2022/2023
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O Coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) da Fundação Hospitalar
Getúlio Vargas (FHGV), convoca a todos os interessados para candidatarem-se ao Processo
Eleitoral para Representante dos Médicos Residentes.
I. Os candidatos a representantes dos médicos residentes deverão registrar chapas
contendo um nome para representante e um para suplente no período de 28/07/2022
e 29/07/2022 das 09h às 17h, por meio de entrega presencial de Termo de Registro de
Candidatura – Representante de Médico Residente, cujo formulário é o Anexo A deste
Edital, para o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP-FHGV), na sala do IEP, Rua Alegrete,
145.
II. As chapas inscritas, após homologação, serão divulgadas no site da FHGV no dia
1/08/2022.
III. O mandato dos representantes dos Médicos Residentes será de 1 (um) ano, sendo
possível uma recondução.

CAPÍTULO II
DAS ELEIÇÕES
I.

A votação acontecerá por voto físico e secreto no dia 5/08/2022, das 9h às 17h, na
sala de aula n. 1, do Hospital Municipal Getúlio Vargas.

II. Estarão aptos a votar e a serem votados os médicos residentes inscritos no mesmo
programa dos candidatos.
III. A apuração acontecerá no dia 8/08/2022 às 10h30, na sala do IEP.
IV. Em caso de chapa única, esta será considerada eleita se tiver recebido pelo menos 1
(um) voto válido.
V. A chapa vencedora será aquela que obtiver maioria simples do total de votos válidos.
VI. Em caso de empate, o supervisor do programa deverá desempatar a votação.

VII. Caso não haja candidatos, o supervisor poderá apontar médicos residentes para
preencher a função.
VIII.O resultado da eleição será divulgado no site da FHGV no dia 9/08/2022.
IX. Eventuais impugnações à eleição poderão ser encaminhadas por escrito e
fundamentadas, no dia 10/08/2022.

Sapucaia do Sul, 27 de julho de 2022.

Pedro Lopes Ritter
Coordenador da Comissão de Residência Médica
da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

ANEXO A – EDITAL N.03/COREME-FHGV/2022
TERMO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – REPRESENTANTE MÉDICO(a) RESIDENTE - 2022-2023
Pela presente, viemos registrar candidatura de chapa às funções de Representante dos Médicos
Residentes na COREME e Suplente do Programa de Residência Médica abaixo identificado da
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas para o mandato 2022/2023.
PROGRAMA
CANDIDATO A REPRESENTANTE
CRM
CANDIDATO A SUPLENTE
CRM

Sapucaia do Sul, ______ de ___________________ de 2022.

___________________________________

_______________________________

Assinatura Candidato a Representante

Assinatura Candidato a Suplente

HOMOLOGAÇÃO:
O Candidato a Representante está regularmente inscrito no respectivo programa?
( ) Sim ( ) Não
O Candidato a Suplente está regularmente inscrito no respectivo programa?
( ) Sim ( ) Não
CANDIDATURA HOMOLOGADA ( ) SIM

( ) NÃO
Sapucaia do Sul, ______ de ___________________ de 2022.

Pedro Ritter
Coordenador da COREME

