
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL  COMPLEMENTAR N.02 AO EDITAL Nº 01/2009

A Coordenadoria do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais,  torna 
público a RETIFICAÇÃO DO ANEXO I e o presente edital complementar n.02 ao edital Nº 
01/2009 que PRORROGA O PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ALTERA A DATA DA PROVA E 
AS DEMAIS DATAS descritas no presente edital. 

Os itens e subitens do edital  que tratam dessa questão passam a vigorar com a 
seguinte redação:

1. Das Disposições Preliminares 

1.2. Poderão inscrever-se profissionais, graduados nas áreas de enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social com tempo de graduação 
máximo de 24 meses, na data da inscrição.

3 – Das Inscrições 

3.2. As inscrições estarão abertas das 9 horas do dia 04 de dezembro até às 18 horas do 
dia 22 de dezembro de 2009. 

3.8.1. Para  que a inscrição seja efetivada,  o candidato  deverá efetuar  o pagamento  do 
boleto bancário impresso no ato da inscrição, no valor de R$ 110,00 (cento e dez  reais) 
pago  em  qualquer  agência  do  Banco  do  Brasil. O  candidato  deverá  providenciar  o 
pagamento  da  inscrição,  impreterivelmente  até  o  dia 23  de  dezembro  de  2009, 
independente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

3.12. O candidato terá o período de 18 a 22 de dezembro de 2009 para conferir se os seus 
dados pessoais, informados no ato da inscrição, estão corretos. Caso haja alguma correção 
de dados, exceto área, o candidato deverá fazê-la nesse período. Após esse prazo, serão 
considerados para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição 
do candidato preenchida na Internet, não havendo possibilidade de alterações posteriores 
desses dados.

3.19. As inscrições serão homologadas no dia 08 de janeiro de 2010.
5 – Das Provas 
5.1. 1ª ETAPA: Prova Objetiva (PO) 
5.1.1 A Prova Objetiva será realizada no dia 17 de janeiro de 2010, das 14 às 18 horas

em local a ser publicado conforme o subitem 5.2.1 deste Edital.

5.2 - Das condições para realizar as Provas.

5.2.1 O local para realização da Prova Objetiva (PO) será divulgado dia  13 de janeiro de 
2010, no sítio www.cs.ufg.br.

5.3 – Segunda fase: Análise do Curriculum Vitae
5.3.3. O Curriculum Vitae deverá ser entregue no período de 27 a 29 de janeiro de 2010, 
pelos candidatos selecionados para a segunda fase,  no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados nacionais, no Centro de Seleção da UFG, 
situado à Rua 226, Qd. 71, Setor Universitário, CEP 74610-130, Goiânia–GO, ou enviados  por 
encomenda expressa (SEDEX ou VASPEX), postada até o dia 22 de janeiro de 2010.

http://www.cs.ufg.br/
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8 – Dos Resultados
8.2. O gabarito preliminar da Prova Objetiva (PO) será divulgado no dia  17 de janeiro de 
2010, após o término da prova.

8.3.  O resultado  da Prova  Objetiva  (PO)  será  divulgado  em ordem alfabética  e  com a 
pontuação obtida no dia  26 de de janeiro de 2010. Nessa mesma data, será publicado o 
gabarito oficial.

8.4. O resultado da análise do Curriculum Vitae  será divulgado no dia  05 de fevereiro de 
2010.
8.5.  O  resultado  preliminar  do  concurso  será  divulgado,  em  ordem  alfabética,  com  a 
respectiva classificação e as pontuações obtidas nas provas da primeira e segunda fases no 
dia 12 de fevereiro de 2010..
8.6.  O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas 
pelos candidatos – poderá ser retirado, exclusivamente via Internet, no sítio www.cs.ufg.br, a 
partir do dia 23 de fevereiro de 2010, pelo número do CPF fornecido na inscrição. 

8.7. O Resultado Final do concurso será divulgado até o dia 22 de fevereiro de 2010, nos termos 
deste Edital, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente 
da pontuação final, com a respectiva classificação. 

9 –  Do Preenchimento das Vagas e da Matrícula
9.2.  Os candidatos  classificados  em primeira  chamada deverão  efetivar  sua matrícula  junto  à 
Coordenadoria de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, sala da COREMU localizada na  1ª Avenida, s/n - Setor Leste Universitário - 
74.605-020 - Goiânia - Goiás - (62) 3269.8240, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2010, no horário das 
8h às 15 horas. A não efetivação da matrícula nesse período significará desistência e será convocado 
o primeiro candidato excedente, de acordo com a ordem de classificação, conforme subitens 6.1, 6.2, 
6.3 e 6.4. 

9.4. O edital de convocação dos candidatos classificados em 2ª chamada será publicado no 
dia 1º de março de 2010.

9.5. Os candidatos classificados em segunda  chamada deverão efetivar sua matrícula junto à 
Coordenadoria de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, sala da COREMU localizada na  1ª Avenida, s/n - Setor Leste Universitário - 
74.605-020 - Goiânia - Goiás - (62) 3269.8240, nos dias 2 e 3 de março de 2010, no horário das 8h 
às 15 horas.

Os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados.

Goiânia, 17 de dezembro de 2009.

 Eulange de Sousa
Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das 

Clínicas/ UFG


