MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME
CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2010
CRONOGRAMA
21 de setembro a 12 de outubro Inscrição dos candidatos pela internet no sítio www.cs.ufg.br.
de 2009

13 de outubro de 2009

Até o dia 14 de outubro de 2009

Pagamento da inscrição no valor R$ 250,00. Para o pagamento
desta taxa, o candidato deverá fazer dois depósitos: um boleto
bancário impresso no ato da inscrição, no valor de R$ 212,50
(duzentos e doze reais e cinquenta centavos)), pago em
qualquer agência do Banco do Brasil, e outro depósito bancário
no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)
que deverá ser efetuado no Banco do Brasil, agência 3689-7,
conta corrente n. 19771-8, em favor da CEREM – GOIÁS,
devidamente identificado com o nome completo do candidato na
guia de recolhimento.
Última data de entrega ou postagem por SEDEX ou VASPEX
da documentação exigida para a inscrição, no Centro de Seleção
da UFG, no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
Entrega do requerimento de condições especiais no Centro de
Seleção da UFG, no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.

15 a 18 de outubro de 2009

Período para correção dos dados pessoais informados na inscrição no
sítio www.cs.ufg.br.

20 de outubro de 2009

Divulgação da homologação das inscrições no sítio www.cs.ufg.br..

21 e 22 de outubro de 2009

Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição.

5 de novembro de 2009

Retirada do comunicado que informa o local de realização da
Prova Escrita (PE), no sítio www.cs.ufg.br.
Realização da Prova Escrita (PE) das 14 às 18 horas.

10 de novembro de 2009
(terça-feira)

Divulgação do gabarito preliminar, após o encerramento da
prova, no sítio www.cs.ufg.br. até às 20 horas.

11 e 12 de novembro de 2009

Interposição de recurso contra o gabarito preliminar.

18 de novembro de 2009

Resultado da Prova Escrita (PE), primeira fase do concurso.
Divulgação do gabarito oficial.

19 e 20 de novembro de 2009

Interposição de recurso contra o resultado da Prova Escrita
(PE).

23 a 25 de novembro de 2009

Entrega do Curriculum Vitae, para os candidatos classificados
para a segunda fase, no CS.

9 de dezembro de 2009

Resultado da análise do Curriculum Vitae, segunda fase do
concurso.

10 e 11 de dezembro de 2009

Interposição de recurso contra a análise do Curriculum Vitae

17 de dezembro de 2009

Resultado preliminar.

18 e 21 de dezembro de 2009

Interposição de recurso contra o resultado preliminar.

23 de dezembro de 2009

Resultado final.
Boletim de desempenho.

07 e 08 de janeiro de 2010

Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos
classificados em primeira chamada. Local: COREME.

12 de janeiro de 2010

Publicação do Edital de segunda chamada.

13 de janeiro de 2010

Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos
classificados em segunda chamada. Local: COREME.

15 de janeiro de 2010

Publicação do Edital de terceira chamada.

18 de janeiro de 2010

Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos
classificados em terceira chamada. Local: COREME.

20 de janeiro de 2010

Publicação do Edital de quarta chamada.

21 de janeiro de 2010

Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos
classificados em quarta chamada. Local: COREME

25 de janeiro de 2010

Publicação do Edital de quinta chamada

26 de janeiro de 2010

Realização do cadastro e matrícula dos candidatos classificados
em quinta chamada. Local: COREME

FEVEREIRO DE 2010

Publicação de editais de chamadas subsequentes às chamadas
anteriores, se for o caso.

1º de fevereiro de 2010

O início do programa de Residência Médica

até 2 de fevereiro de 2010

Prazo final para os candidatos se apresentarem na respectiva
área e especialidade.

12 de fevereiro de 2010

Divulgação, por especialidade, do número de vagas,
decorrentes de não aprovação ou desistência de candidatos, no
quadro de avisos da Faculdade de Medicina e do Hospital das
Clínicas e pela internet no sítio www.cs.ufg.br, conforme
subitem 7.8 do Edital.
Admissão de transferência de especialidade, de acordo com as
vagas remanescentes, conforme subitem 7.8 do Edital.

Até 31 de julho de 2010

Confirmação da manutenção da vaga, no caso de trancamento
realizado, conforme subitem 7.7 do Edital.

