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Adendo ao Edital de Convocação - ANO 2020 

Prova de Seleção para Residência em Clínica Médica 

 

Prezados,  

 

 

Venho por meio desta informar que a empresa Fuji Care Cuidados em Saúde Sociedade 

Simples Ltda, portadora do CNPJ 05.446.250/0001-73, localizada à Avenida Iguaçu, 

1236, 1 andar, Curitiba, Estado do Paraná, vem por meio desta elencar quais são as regras 

para o desempate dos candidatos aprovados para Residência Médica em Clinica Médica, 

tendo preferencia os candidatos que, na seguinte ordem: 

 

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, 

conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 

do Idoso); 

b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; 

c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos 

P2; 

e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; 

f) tiver maior idade; 

g) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal). 

O primeiro critério de desempate que aparece na maioria dos concursos públicos é a 

idade. De acordo com o artigo 27 da lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 

(Estatuto do Idoso), tem preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 anos. 

“O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência 

ao de idade mais elevada”, diz o texto 

 

 

Qualquer dúvida o candidato poderá entrar em contato com a Comissão de Residência 

Médica da Fuji Care. 

 

 

Curitiba, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

Comissão de Residência Médica  

Fuji Care Cuidados em Saúde Sociedade Simples Ltda 
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