
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA EM ÁREA 
PROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU-UFG 

CENTRO DE SELEÇÃO 
      

EDITAL COMPLEMENTAR N. 4 
 
A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional em Saúde da 
Universidade Federal de Goiás (COREMU/UFG), no uso de suas atribuições legais, conforme a Lei 
Federal n. 11.129/2005, torna público o presente Edital Complementar que: 
 
 
 1 retifica o Anexo I – Cronograma prorrogando o prazo para a emissão do boleto até o dia 28 de outubro 
e o último dia para pagamento 31 de outubro de 2018. Assim sendo o Anexo I passa a vigorar com as 
seguintes datas:  
 
 

DATA EVENTO 

28/10/18  • Prazo para emissão do boleto. 

30/10/18 
 

• Divulgação do resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos 
que solicitaram tempo adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica.  

• Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de condições especiais 
para realização das provas. 

31/10/18  • Prazo para o pagamento da taxa de inscrição. 

31/10 a 01/11/18 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da entrega da 
documentação dos candidatos que solicitaram tempo adicional.  

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos de 
condições especiais para realização das provas. 

 05/11/18 

• Divulgação preliminar das inscrições homologadas.  
• Divulgação do resultado dos requerimentos de condições especiais para 

realização das provas.  
• Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado dos pedidos 

de condições especiais para realização das provas. 
• Divulgação do Edital de convocação para Perícia Médica dos candidatos que 

solicitaram tempo adicional. 
• 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 interpostos contra o resultado da entrega 

da documentação dos candidatos que solicitaram tempo adicional, para fins de 
encaminhamento à Junta Médica. 
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DATA EVENTO 

• Prazo para alteração de dados cadastrais dos candidatos. 

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

06 a 07/11/18 • Prazo para interposição de recurso contra o resultado da homologação das 
inscrições 

07/11/18 • Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica dos candidatos que terão 
direito ao tempo adicional.  

08 a 09/11/18 • Prazo para recurso contra o resultado da Perícia Médica. 

09/11/18 

• Divulgação final das inscrições homologadas.  
• Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado das 

inscrições homologadas.  
• Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO) para os Programas da Regional Goiânia. 

10/11/18 

• 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. 

 
 
 

Goiânia, 26 de outubro de 2018. 
 

Profª. Drª. Maria Alice Coelho 
Coordenadora da COREMU/UFG 
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