RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019

A Presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital Santa Juliana – COREME/HSJ em convênio
com o Centro Universitário UNINORTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a
presente Retificação do Edital Completo de Abertura de Inscrições para o Processo Seletivo de Residência
Médica 2019, conforme a seguir:

ONDE SE LÊ:
12.6 O Cronograma de matrícula será objeto de Edital Específico a ser publicado pela COREME/HSJ e pelo
Centro Universitário UNINORTE no site www.strixeducacao.com.br, até o dia 06 de fevereiro de 2018.
...
13.1 A apresentação do Médico Residente no Programa de Residência Médica para o qual se
matriculou, deverá ser feita obrigatoriamente no primeiro dia útil após a matrícula. O não
comparecimento do candidato para o início das atividades do Programa, ou sua ausência nas 24 horas
subsequentes, caracterizará abandono, provocando sua imediata substituição.

LEIA-SE:
12.6 O Cronograma de matrícula será objeto de Edital Específico a ser publicado pela COREME/HSJ e pelo
Centro Universitário UNINORTE no site www.strixeducacao.com.br, até o dia 08 de fevereiro de 2019.
...
13.1 A apresentação do Médico Residente no Programa de Residência Médica para o qual se
matriculou, deverá ser feita, obrigatoriamente, no dia 1º. de março de 2019.
13.1.1 No caso de Médicos Residentes que tenham realizado a matrícula em vagas
remanescentes, após o dia 28/02/2019, a apresentação ao Serviço deverá acontecer no primeiro
dia útil após a matrícula.
13.1.2 O residente efetivamente matriculado no programa de Residência Médica que deixar de
se apresentar ou de justificar sua ausência, por escrito, em até 24 horas da data prevista para a
sua apresentação será considerado desistente, ficando a instituição autorizada a convocar, no
dia seguinte, outro candidato aprovado, em ordem decrescente declassificação.

Ficam mantidos os demais itens do Edital.

Rio Branco, 08 de fevereiro de 2019
Dra. Elaine Azevedo Soares Leal
Presidente da COREME/HSJ
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