
EDITAL COREME/SISE-SUS 0001/2017

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ:

4. DAS INSCRIÇÕES

4.3  O  candidato deverá  acessar   o endereço eletrônico de inscrição,

preencher  corretamente o requerimento de inscrição e anexar os documentos

solicitados. Após o preenchimento do Requerimento de inscrição, o candidato

deverá providenciar o pagamento  da  taxa de inscrição, a partir do dia 05 de

janeiro de 2018. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente, até o dia

22 de  janeiro  de  2018,  independentemente  de  que  esse  dia  seja  feriado

municipal, estadual ou federal.

4.11 A homologação das inscrições será publicada no Diário Oficial

de Palmas, com data prevista para o dia 23/01/2018.

13. DO CRONOGRAMA

PERÍODO ATIVIDADE
11/12/2017 Publicação do Edital

12/12/2017 a
24/01/2018

Período de Inscrições

14/12/2017 a
12/01/2018

Período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição.

14/12/2017 a
12/01/2018

Período de solicitação de condição especial/tempo
adicional para realização da prova

15/01/2018 Resultado do pedido de isenção de taxa e inscrição

16/01/2018
Resultado das solicitações de condição 
especial/tempo adicional para realização da 
prova

22/01/2018 Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição
23/01/2018 Publicação da homologação das inscrições
27/01/2018 Aplicação da prova objetiva – 1ª Fase
28/01/2018 Publicação do resultado parcial da Primeira Fase

29/01/2018
Prazo para interposição de Recurso quanto o 
resultado parcial da Primeira Fase

30/01/2018 Resultado final da Primeira Fase
01 e 02/02/2018 Análise e Averiguação Curricular – 2ª Fase



05/02/2018 Publicação do resultado parcial da Segunda Fase

06/02/2018
Prazo para interposição de Recurso quanto o 
resultado parcial da Segunda Fase

07/02/2018 Publicação do Resultado Final
12 a 14/02/2018 Período de Matrícula

01/03/2018 Início das aulas

LEIA-SE:

4. DAS INSCRIÇÕES
4.3  O   candidato  deverá  acessar   o  endereço  eletrônico  de  inscrição,

preencher   corretamente o  requerimento  de  inscrição  e  anexar  os  documentos

solicitados. Após o preenchimento do Requerimento de inscrição, o candidato deverá

providenciar o pagamento  da  taxa de inscrição, a partir do dia 05 de janeiro de

2018. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente, até o dia 25 de janeiro

de 2018,  independentemente de que esse dia seja feriado municipal,  estadual  ou

federal.

4.11  A homologação das inscrições será publicada no Diário Oficial  de

Palmas, com data prevista para o dia 26/01/2018.

13. DO CRONOGRAMA

PERÍODO ATIVIDADE
11/12/2017 Publicação do Edital

12/12/2017 a
24/01/2018

Período de Inscrições

14/12/2017 a
12/01/2018

Período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição.

14/12/2017 a
12/01/2018

Período de solicitação de condição especial/tempo
adicional para realização da prova

15/01/2018 Resultado do pedido de isenção de taxa e inscrição

16/01/2018
Resultado das solicitações de condição 
especial/tempo adicional para realização da 
prova

25/01/2018 Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição
26/01/2018 Publicação da homologação das inscrições
27/01/2018 Aplicação da prova objetiva – 1ª Fase
28/01/2018 Publicação do resultado parcial da Primeira Fase

29/01/2018
Prazo para interposição de Recurso quanto o 
resultado parcial da Primeira Fase

30/01/2018 Resultado final da Primeira Fase
01 e 02/02/2018 Análise e Averiguação Curricular – 2ª Fase

05/02/2018 Publicação do resultado parcial da Segunda Fase

06/02/2018
Prazo para interposição de Recurso quanto o 
resultado parcial da Segunda Fase



07/02/2018 Publicação do Resultado Final
12 a 14/02/2018 Período de Matrícula

01/03/2018 Início das aulas


