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EDITAL Nº 41/2018 SEST-SUS/SES-GO  

  

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 4 

 

O Presidente do Grupo Técnico (GT) do Processo Seletivo Unificado de Residências Médica e 

Multiprofissional da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), Dr. Belchor Rosa Calaça Júnior, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Portaria Nº 496/2018-GAB/SES-GO e em 

conformidade com o Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás (SES-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) e com as disposições legais vigentes,  

torna público o presente Edital Complementar que: 

 

1 retifica o Anexo I – Cronograma prorrogando o prazo máximo para inscrição para o dia 22 de outubro e 

o último dia para pagamento para o dia 25 de outubro de 2018. Assim sendo o Anexo I passa a vigorar 

com as seguintes datas:  

 

DATA EVENTO 

20/09/2018  Publicação do Edital e seus Anexos. 

21 e 24/09/2018  Prazo para interposição de recurso contra o Edital e seus Anexos. 

26/09/2018 
 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o Edital e seus 

Anexos. 

27/09 a 22/10/18 

 Período de inscrição via internet. 

 Prazo para envio do Laudo Médico do candidato com deficiência que 

solicitou tempo adicional para realização da prova. 

 Prazo para o envio do Requerimento de Condições Especiais para realização 

da prova (caso o candidato necessite), acompanhado do laudo médico ou do 

relatório médico ou de atestado médico original. 

27/09 a 01/10/18  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
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DATA EVENTO 

01/10/18 
 Prazo para fazer o upload da documentação referente ao pedido de isenção 

do pagamento da taxa de inscrição. 

02/10/18 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento 

da taxa de inscrição. 

03 A 04/10/18 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

05/10/18 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

25/10/18  Prazo para o pagamento da taxa de inscrição. 

30/10/18 

 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

 Divulgação da listagem preliminar dos candidatos que têm direito à 

pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC.  

 Divulgação do resultado preliminar do envio da documentação dos 

candidatos que solicitaram tempo adicional, para fins de encaminhamento à 

Junta Médica. 

31/10 a 01/11/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das 

inscrições homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a listagem preliminar dos 

candidatos que têm direito à pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do envio da 

documentação dos candidatos que solicitaram tempo adicional. 

05/11/18 

 Divulgação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar das inscrições homologadas. 

 Divulgação do resultado final do envio da documentação dos candidatos que 

solicitaram tempo adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar do envio da documentação dos candidatos que solicitaram tempo 

adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 

 Divulgação do Edital de convocação para Perícia Médica dos candidatos que 

solicitaram tempo adicional. 

 Prazo para alteração de dados cadastrais dos candidatos. 

06/11/18 
 Realização da Perícia Médica dos candidatos que solicitaram tempo 

adicional. 

07/11/18 

 Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica dos candidatos que 

terão direito ao tempo adicional. 

 Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de condições especiais para 

realização das provas. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO). 

08 a 09/11/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Perícia Médica. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de 

condições especiais para realização das provas. 
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DATA EVENTO 

12/11/18 

 Divulgação do resultado final da Perícia Médica dos candidatos que terão 

direito ao tempo adicional. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado da 

perícia médica e condições especiais para realização das provas. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO). 

 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 18 de outubro de 2018. 

 

 

Belchor Rosa Calaça Júnior 

Presidente Grupo Técnico do Processo Seletivo Unificado - SEST-SUS/SES-GO 


