
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME – UFG 

EDITAL N. 04/2018  
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG/2019 

 
ANEXO I – CRONOGRAMA Retificado pelo Edital Complementar N° 1, N° 4 e N° 5 

 

DATA EVENTO 

05/09/18  Publicação do Edital. 

06 a 10/09/18  Prazo para interposição de recurso contra o Edital e seus Anexos. 

17/09/18  Divulgação das respostas dos recursos contra o Edital e seus Anexos. 

18/09 a 18 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. 

13 a 17 18 a 20/09/18  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

17 20/09/18 
 Último dia para fazer o upload da documentação referente ao pedido de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

21 26/09/18 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

24 a 25 27 a 28/09/18 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

28/09 03/10/18 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento 

da taxa de inscrição. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

28/10/18  Prazo para emissão do boleto. 

26 30/10/18 

 Divulgação do resultado preliminar do envio da documentação dos 

candidatos que solicitaram tempo adicional, para fins de 

encaminhamento à Junta Médica. 

19 25 31/10/18 

 Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá 

realizar o pagamento da GRU no valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), em qualquer agência bancária.  

29 31/10 a 30/10/18 01/11/18  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
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DATA EVENTO 

entrega da documentação dos candidatos que solicitaram tempo 

adicional. 

31/10/18 05/11/18 

 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

 Divulgação do resultado final da entrega da documentação dos 

candidatos que solicitaram tempo adicional, para fins de 

encaminhamento à Junta Médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar 

da entrega 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. 

 Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos. 

06 a 07/11/18 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da 

homologação das inscrições. 

01 06/11/18 
 Realização da Perícia Médica dos candidatos que solicitaram tempo 

adicional. 

05 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. 

06 08 a 07 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. 

09/11/18 

 Divulgação final das inscrições homologadas 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar das inscrições homologadas.  

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO). 

08 10/11/18 

 Divulgação do resultado final da Perícia Médica dos candidatos que 

terão direito ao tempo adicional. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado da perícia 

médica e condições especiais para realização das provas. 

11/11/18 
 Realização da Prova Objetiva. 

 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

12 e 13/11/18 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da 

Prova Objetiva. 

26/11/18 

 Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da 

Prova Objetiva. 

27/11/18 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação da listagem preliminar dos candidatos que têm direito à 

pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 



3 
 

DATA EVENTO 

28 a 29/11/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

Prova Objetiva.  

 Prazo para interposição de recurso contra a listagem preliminar dos 

candidatos que têm direito à pontuação referente ao PROVAB e 

PRMGFC. 

04/12/18 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 

Prova Objetiva  

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Prática. 

05 a 10/12/18  Entrega do Curriculum Vitae. 

09/12/18 

 Realização da Prova Prática (PP) - Acesso Direto (segunda fase do 

Processo Seletivo). 

 Divulgação dos itens da avaliação de habilidades clínicas – Acesso 

Direto. 

10 a 11/12/18 
 Prazo para interposição de recurso contra os itens da avaliação de 

habilidades clínicas – Acesso Direto. 

16/12/18 

 Realização da Prova Prática (PP) - Pré-Requisito (segunda fase do 

Processo Seletivo). 

 Divulgação dos itens da avaliação de habilidades clínicas - Pré-

requisito. 

17 a 18/12/18 
 Prazo para interposição de recurso contra os itens da avaliação de 

habilidades clínicas – Pré-requisito 

16/01/19 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Prática – Acesso Direto e 

Pré-Requisito. 

 Divulgação do resultado preliminar da Análise de Curriculum Vitae. 

17 e 18/01/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

Prova Prática (PP) e da Análise de Curriculum Vitae. 

30/01/19 

 Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 

Prova Prática (PP) e da Análise de Curriculum Vitae. 

31/01 e 01/02/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 

Processo Seletivo. 

06/02/19 

 Divulgação do resultado Final do Processo Seletivo. 

 Divulgação do Boletim de Desempenho Oficial.  

 Divulgação das respostas dos recursos contra a listagem preliminar dos 

candidatos que têm direito à pontuação referente ao PROVAB e 

PRMGFC. 

 Divulgação da listagem final dos candidatos que têm direito à 

pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 
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DATA EVENTO 

08 e 11/02/19 

 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em 

primeira chamada. Local: COREME. 

 Período para o candidato com matrícula trancada em função da 

convocação para o serviço militar confirmar seu interesse na 

manutenção da vaga para o período letivo de 2019 na sede da 

COREME. 

14/02/19  Publicação do Edital de segunda chamada. 

15/02/19 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em 

segunda chamada. Local: COREME. 

19/02/19  Publicação do Edital de terceira chamada. 

20/02/19 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em 

terceira chamada. Local: COREME. 

21/02/19  Publicação do Edital de quarta chamada. 

22/02/19 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em 

quarta chamada. Local: COREME. 

26/02/19  Publicação do Edital de quinta chamada. 

27/02/19 
 Realização do cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 

quinta chamada. Local: COREME. 

01/03/19  Início do Programa de Residência Médica. 

01 a 15/03/19  Realização de chamadas subsequentes caso restem vagas. 

31/07/2019 

 Último dia para os candidatos convocados para o serviço militar 

confirmar seu interesse na manutenção da vaga para o período letivo de 

2020. 

 

  

Prof. Dr. Waldemar Naves do Amaral 
Coordenador da COREME/FM/HC/UFG 

 


