EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03
O PRESIDENTE DO GRUPO TÉCNICO (GT) DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE
RESIDÊNCIAS MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES),
no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 1159/2020 – SES, torna público o presente Edital
Complementar com as seguintes alterações e retificações:

1. Retifica o Edital de Abertura, que altera o mecanismo da Chamada Pública para a escolha da unidade/vaga/Área
de Concentração para a forma remota e estabelece os procedimentos. Dessa forma, o Edital passa a vigorar com a
seguinte redação:
Onde se lê:
12.1.2 O local de realização da Chamada Pública para a escolha da Unidade de Saúde, bem como a matrícula na
Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão divulgados no período previsto no Cronograma
do Processo Seletivo (Anexo I).
Leia-se:
12.1.2 O procedimento de realização da Chamada Pública Remota para a escolha da Unidade de Saúde, bem como
a matrícula na Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão divulgados no período previsto
no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I).
Onde se lê:
12.2.2 Na Chamada Pública (primeira chamada para matrícula), os candidatos classificados serão convocados para
escolher a Unidade de Saúde e, logo após, encaminhados para efetuarem sua matrícula.
Leia-se:
12.2.2 Na Chamada Pública Remota (primeira chamada para matrícula), os candidatos classificados serão
convocados somente para a escolha da Unidade de Saúde. A matrícula será realizada posteriormente e de forma
presencial, conforme data prevista no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I).
12.2.2.1 No dia da matrícula presencial, o candidato que comparecer para efetivar sua matrícula e não conseguir
finalizar por problemas na documentação, não terá segunda oportunidade para realizar sua matrícula. O candidato
não poderá se retirar do local para providenciar a documentação correta e retornar para efetivar a matrícula.
2. Insere no Edital de abertura o subitem 12.7 com a seguinte redação:
12.7 Recomendações para a Configuração do Ambiente e a Chamada Pública Remota
a) Renomeie seu perfil no ambiente da Chamada Pública Remota, inserindo Nome Completo e Inscrição. Por
exemplo: José da Silva – 2021000123. Para alterar, vá em Participantes, clique em Seu Nome e Renomear.
b) A Chamada Pública Remota será gravada (áudio e vídeo) e o arquivo encaminhado à COREMU SES.
c) Os participantes não identificados poderão não ser aceitos para ingressar na sala do evento, bem como poderão
ser transferidos de volta para a “Sala de Espera” ou removidos da sala do evento.
d) Mantenha sua câmera ligada (vídeo) somente no momento de chamada da sua Especialidade. Esteja em um local
apropriado e tenha atenção com o plano de fundo.
e) Mantenha seu microfone desligado (mudo). Abra somente quando for comunicar algo no evento. Cuidado com o
som ambiente, pois pequenos ruídos de fundo podem atrapalhar a comunicação.
f) Testar o ambiente do evento, acessando com 30 minutos de antecedência.
g) Recomenda-se usar a rede cabeada, pois é menos suscetível às oscilações no sinal em relação à conexão wifi.
h) Confira se o seu ambiente do evento está no idioma português. Se necessário, configure o perfil/sistema antes do
início da Chamada Pública Remota.
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3. Altera o Cronograma (Anexo I), que insere o escalonamento para a realização da Chamada Pública Remota e
retifica as seguintes datas:
Onde se lê:
05/02/2021
08 e 09/02/2021

•

Realização da Chamada Pública para a escolha da Unidade e da Matrícula.

•

Manifestação de interesse em continuar no Processo Seletivo para concorrer às vagas
remanescentes.

•

10/02/2021

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.

Leia-se:
04/02/2021
Matutino
(8h30min)
04/02/2021
Vespertino
(13h30min)

•

Realização da Chamada Pública Remota para a escolha da unidade de saúde para as
seguintes áreas profissionais: Enfermagem, Biomedicina, Farmácia e Odontologia.

•

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.

08/02/2021
• Realização da Matrícula para os convocados, em primeira chamada, das 8h00 às 12h00.
(8h00 às 12h00)
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.

4. Disponibiliza o documento com o “Procedimento para Solicitação de Inscrição e Acesso à Sala da Chamada
Pública Remota”.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Goiânia, 18 de janeiro de 2021.
Belchor Rosa Calaça Júnior
Presidente do Grupo Técnico do Processo Seletivo Unificado - SESG/SES-GO
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