
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU-UFG 

CENTRO DE SELEÇÃO      

EDITAL N. 01/2019 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HOSPITAL 

DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (HC/UFG), RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DA SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA NOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS 

DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UFG (EVZ/UFG) E DE JATAÍ/UFG – 2020. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA – Retificado pelo Edital Complementar N.4 

DATA EVENTO 

21/08/19  Publicação do Edital e seus anexos. 

22 e 23/08/19  Prazo para interposição de recurso contra o Edital e anexos. 

28/08/19  Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o Edital e anexos. 

03/09 a 27/09/19 

 Período de inscrição. 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico dos candidatos que se declaram 

como Pessoa com Deficiência e solicitam tempo adicional para a realização da 

prova objetiva. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização da prova objetiva. 

03 a 05/09/19 

 Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

 Prazo para realizar o upload da documentação referente ao pedido de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

10/09/19 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

11 e 12/09/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

19/09/19 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

01/10/19  Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

07/10/19 

 Divulgação preliminar das inscrições homologadas.  

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a 

documentação exigida para fins de solicitar tempo adicional. 

 Divulgação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram 

condições especiais para a realização da prova objetiva. 

08 e 09/10/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da homologação 

das inscrições. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos 

que apresentaram a documentação exigida para fins de solicitar tempo adicional. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos dos 



 

DATA EVENTO 

candidatos que solicitaram condições especiais para a realização da prova 

objetiva. 

17/10/19 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que apresentaram a documentação 

exigida para fins de solicitar tempo adicional. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de  solicitar 

tempo adicional. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado dos requerimentos dos 

candidatos que solicitaram condições especiais para a realização da prova 

objetiva. 

 Divulgação do Edital de convocação para Perícia Médica. 

18/10/19 

 Divulgação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

das inscrições homologadas. 

 Prazo para alteração de dados cadastrais dos candidatos (exceto nome e CPF). 

21 a 22/10/19  Realização da Perícia Médica. 

29/10/19  Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica.  

30 e 31/10/19  Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Perícia Médica. 

05/11/19 

 Divulgação do resultado final da Perícia Médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado da perícia 

médica. 

 Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO) para o Programa de Medicina Veterinária da Regional Jataí. 

10/11/19 
 Realização da Prova Objetiva para o Programa de Medicina Veterinária da 

Regional Jataí. 

11/11/19 
 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva do Programa de Medicina 

Veterinária da Regional Jataí. 

12 e 13/11/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva 

do Programa de Medicina Veterinária da Regional Jataí. 

12/11/19 
 Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO) para os Programas da Regional Goiânia. 

17/11/19  Realização da Prova Objetiva para os Programas da Regional Goiânia. 

18/11/19 
 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva dos Programas da Regional 

Goiânia. 

19 e 20/11/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva 

dos Programas da Regional Goiânia. 

11/12/19 

 Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva – Regional Jataí e Regional 

Goiânia. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da 

prova objetiva. 

12/12/19  Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

13 e 14/12/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva. 

18/12/19 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

da prova objetiva. 

19 e 20/12/19  Prazo para upload do Curriculum Vitae. 



 

DATA EVENTO 

06/01/20 
 Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Defesa do 

Curriculum vitae (somente para os candidatos ao Programa de Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

09 e 10/01/20 
 Realização da defesa do Curriculum vitae (somente para os candidatos ao 

Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

22/01/20 

 Divulgação do resultado preliminar da Análise de Curriculum Vitae.  

 Divulgação do resultado preliminar da análise e defesa do Curriculum vitae (para 

os candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial). 

23 e 24/01/20 

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

Curriculum vitae. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da análise e defesa do 

Curriculum vitae (para os candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial). 

11/02/20 

 Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo. 

 Divulgação do resultado final da análise do Curriculum vitae. 

 Divulgação do resultado final da análise e defesa do Curriculum vitae (para os 

candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia  

Bucomaxilofacial). 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

da análise do Curriculum vitae. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

da análise e defesa do Curriculum vitae (para os candidatos ao Programa de 

Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

 Divulgação do Boletim de Desempenho Oficial. 

12 e 13/02/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo 

Seletivo. 

17/02/20 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo.  

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

do processo seletivo. 

20 e 21/02/2020 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em primeira 

chamada. 

27/02/2020  Divulgação do Edital de convocação para segunda chamada. 

28/02/2020 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em segunda 

chamada. 

03/02/2020  Divulgação do Edital de convocação para terceira chamada. 

04/03/2020 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em terceira 

chamada.  

06/03/2020  Realização de chamadas subsequentes caso restem vagas. 

02/03/2020 

 Acolhimento aos candidatos, com presença obrigatória – orientações gerais sobre 

o funcionamento da residência multiprofissional, uniprofissional e área 

profissional de saúde, normas, condições e planejamento do programa.  

 Início do Programa de Residência Multiprofissional, uniprofissional e Área 

Profissional de saúde. 

 

Goiânia, 21 de agosto de 2019 

Prof. Dr. Sebastião Benicio da Costa Neto 

Coordenador da COREMU/UFG 



 

 


