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ANEXO I – CRONOGRAMA – Consolidado pelo Edital de Convocação para a Chamada Pública Remota 

 

DATA EVENTO 

24/08/2020  Publicação do edital e dos anexos. 

25 e 26/08/2020  Prazo para interposição de recursos contra o edital e os anexos. 

01/09/2020 
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o edital e os 

anexos. 

02 a 08/09/2020  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

02/09 a 19/10/2020 

 Prazo para realizar inscrição e gerar boleto bancário da taxa de 

inscrição - no dia 19/10/2020 até às 12h00. 

 Prazo para realizar upload do laudo médico dos candidatos que se declaram 

como pessoa com deficiência e/ou requerem tempo adicional. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas. 

11/09/2020 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento 

da taxa de inscrição. 

14 e 15/09/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

21/09/2020 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

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

21/10/2020  Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

28/10/2020 

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload 

do laudo médico que se declararam como pessoa com deficiência e/ou 

requereram tempo adicional. 

 Publicação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização 

das provas. 

 Data limite final para conferência e alteração dos dados cadastrais 

informados no ato da inscrição, com exceção do nome e número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF). 



 
 

 

29 e 30/10/2020 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos 

candidatos que realizaram o upload do laudo médico que se declararam 

como pessoa com deficiência e/ou requereram tempo adicional. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de 

condições especiais para realização das provas. 

03/11/2020 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload do 

laudo médico que se declararam como pessoa com deficiência e/ou 

requereram tempo adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação 

preliminar dos candidatos que realizaram o upload do laudo médico que se 

declararam como pessoa com deficiência e/ou requereram tempo adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra os pedidos de 

condições especiais para realização das provas. 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação 

preliminar das inscrições homologadas. 

04/11/2020 
 Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova 

objetiva. 

07/11/2020  Realização da prova objetiva. 

09/11/2020  Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

10 e 11/11/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 

objetiva. 

07/12/2020 

 Publicação do gabarito final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito 

preliminar da prova objetiva. 

08/12/2020 
 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do boletim de desempenho da prova objetiva. 

09 e 10/12/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva. 

11/12/2020 

 Publicação do resultado final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da prova objetiva. 

14 a 16/12/2020  Prazo para upload do Curriculum Vitae. 

08/01/2021 
 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). 

14 e 15/01/2021 

 Realização da defesa do Curriculum Vitae (somente para os 

candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial). 



 
 

 

20/01/2021 

 Divulgação do resultado preliminar da Análise do 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). 

21 e 22/01/2021 

 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). 

27/01/2021 

 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 e defesa do Curriculum Vitae (para os candidatos ao 

Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado da Análise do 

Curriculum Vitae. 

 Divulgação do edital de convocação para a Chamada Pública Remota. 

28 e 29/01/2021 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 

Processo Seletivo. 

02/02/2021 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar do processo seletivo. 

04/02/2021 
 

Matutino (8h30min) 

 Realização da Chamada Pública Remota para a escolha da unidade de 

saúde para as seguintes áreas profissionais: Biomedicina, Farmácia e 

Odontologia. 

04/02/2021 
 

Vespertino (13h30min) 

 Realização da Chamada Pública Remota para a escolha da unidade de 

saúde para as seguintes áreas profissionais: Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

05/02/2021 

Matutino (8h30min) 

 Realização da Chamada Pública Remota para a escolha da unidade de 

saúde para a seguinte área profissional: Enfermagem 

05/02/2021  
 Publicação da relação dos candidatos convocados para realização da 

matrícula presencial. 

08/02/2021  

(8h00 às 12h00) 

 Realização da Matrícula presencial, na Escola de Saúde de Goiás, para os 

convocados em primeira chamada (chegada ao local até às 08h00). 

09 e 10/02/2021 
 Manifestação de interesse em continuar no Processo Seletivo para 

concorrer às vagas remanescentes. 

11/02/2021 

 Divulgação da relação de candidatos que manifestaram interesse em 

continuar no Processo Seletivo. 

 Primeira Chamada Subsequente, convocando para Matrícula os candidatos 

da relação de Manifestação de Interesse para ocupação de vagas 

remanescentes. 



 
 

 

18/02/2021  Matrícula dos candidatos convocados na Primeira Chamada Subsequente. 

19/02/2021 
 Segunda Chamada Subsequente, convocando para Matrícula os candidatos 

da relação de Manifestação de Interesse para ocupação de vagas 

remanescentes. 

22/02/2021  Matrícula dos candidatos convocados na Segunda Chamada Subsequente. 

23/02/2021 
 Terceira Chamada Subsequente, convocando para Matrícula os candidatos 

da relação de Manifestação de Interesse para ocupação de vagas 

remanescentes. 

24/02/2021  Matrícula dos candidatos convocados na Terceira Chamada Subsequente. 

25/02/2021 
 Quarta Chamada Subsequente, convocando para Matrícula os candidatos da 

relação de Manifestação de Interesse para ocupação de vagas 

remanescentes. 

26/02/2021  Matrícula dos candidatos convocados na Quarta Chamada Subsequente. 

01/03/2021 

 Início do Programa de Residência Multiprofissional, Uniprofissional e 

Área Profissional de Saúde. 

 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. 

05/03/2021  Realização de chamadas subsequentes caso restem vagas. 

 

 
Goiânia, 28 de janeiro de 2021. 


