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ESCLARECIMENTOS PARA A CHAMADA PÚBLICA 

Local: Auditório da Escola Estadual de Saúde Pública “Cândido Santiago”, situado à Rua 26, n. 521, Bairro Santo 

Antônio. Goiânia–GO. CEP: 74823-020.  

Horário: entrada das 13 às 14 horas. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos, ficando o 

mesmo excluído dessa Chamada Pública, porém poderá realizar a “Manifestação de Interesse” em continuar 

participando das Chamadas Subsequentes. 

 

1 – O candidato, no momento da escolha de Área de Concentração/Unidade de Saúde, poderá solicitar a inclusão de 

seu nome em uma lista de espera de outra Unidade de Saúde, aguardando vaga nas Chamadas Subsequentes. 

Exemplo: o candidato é convocado para assumir uma vaga de “Enfermagem”. Não há mais vagas para o “HUGO”, 

pois já foram preenchidas por outros candidatos. O candidato, entretanto, prefere ficar na lista de espera do 

“HUGO”, aguardando a desistência de alguém, e não assume uma vaga em outra Unidade. Nesse caso, o candidato 

será o primeiro a ser chamado, caso surja, durante as chamadas subsequentes, uma vaga no “HUGO”. 

2 – Os candidatos que não comparecerem ao local no dia da Chamada Pública ou que comparecerem e não forem 

chamados para ocupar uma vaga, poderão continuar concorrendo a vagas que possam surgir posteriormente, desde 

que façam a “Manifestação de Interesse” em continuar no Processo Seletivo para preenchimento de vagas não 

preenchidas ou oriundas de matrículas não efetivadas ou desistência de candidatos. Essa “Manifestação de 

Interesse” deverá ser realizada no dia 21 ou 22 de fevereiro, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br, na página do 

Processo Seletivo COREMU-SES 2017.  

3 – Caso um candidato tenha sido chamado no momento da Chamada Pública e não tenha comparecido ou não 

tenha toda a documentação necessária para a matrícula, poderá continuar concorrendo às vagas subsequentes, desde 

que faça a “Manifestação de Interesse” em continuar participando. Nesse caso, porém, irá, automaticamente, para o 

final da lista de classificação. 


