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ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS 

HOSPITAL ARAÚJO JORGE 

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 

EDITAL 001/2018 RETIFICADO 

 

O HOSPITAL ARAÚJO JORGE DA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS COM O APOIO DA 

COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA - CEREM, através de sua Comissão de Residência Médica, no 

uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Concurso Público de seleção para o programa de 

Residência Médica permanecendo inalterados os demais itens e subitens do Edital supra citado, para fazer constar 

que: 

1. ONDE SE LÊ:  

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição. 

 

A Coordenação da Residência Médica – COREME/HAJ, conforme dispõe a legislação vigente, comunica que 

estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos 

Residentes nos Programas de Residência Médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência 

Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência Médica reger-se-á 

pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência Médica - 

CNRM/MEC. 

A interposição de recursos relativos ao presente Edital deverá ser realizada, pessoalmente ou por procurador 

oficialmente constituído, junto à instituição organizadora do processo seletivo, localizada à Secretaria da 

COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – Go – CEP: 

74.605-070, no horário das 8:00h até às 17:00h, até 24h (vinte e quatro) após sua divulgação. 

 

LEIA-SE:  

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição. 

 

A Coordenação da Residência Médica – COREME/HAJ, conforme dispõe a legislação vigente, comunica que 

estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos 

Residentes nos Programas de Residência Médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência 

Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência Médica reger-se-á 

pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência Médica - 

CNRM/MEC. 

A interposição de recursos relativos ao presente Edital deverá ser realizada, pessoalmente ou por procurador 

oficialmente constituído, junto à instituição organizadora do processo seletivo, localizada à Secretaria da 

COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – Go – CEP: 

74.605-070, no horário das 8:00h até às 17:00h, até 48h (quarenta e oito horas) após sua divulgação. 

 

2. ONDE SE LÊ:  

Art. 13.3 O Resultado da 2ª fase da análise curricular será divulgado no dia 16/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br, após divulgação do resultado o candidato terá 24h (vinte e quatro), improrrogáveis 

para interposição de recurso, devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá 

ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 
208 2

o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – 

Go –  das 08:00h às 16:00h, impreterivelmente.  
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LEIA-SE:  

Art. 13.3 O Resultado da 2ª fase da análise curricular será divulgado no dia 16/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br, após divulgação do resultado o candidato terá 48h (quarenta e oito horas), 

improrrogáveis para interposição de recurso, devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, 

o qual deverá ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste 

Universitário – Goiânia – Go –  das 08:00h às 16:00h, impreterivelmente.  

 

3. ONDE SE LÊ:  

Art. 14 DA PROVA TEÓRICO - PRÁTICO – PESO (10%) 

Art. 14.1 O Resultado da 3ª fase prova teórico - prático será divulgado no dia 16/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br, após divulgação do resultado o candidato terá 24h (vinte e quatro), improrrogáveis 

para interposição de recurso, devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá 

ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 
208 2

o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – 

Go – das 08:00h às 16:00h, impreterivelmente.  

 

LEIA-SE:  

Art. 14 DA PROVA TEÓRICO - PRÁTICO – PESO (10%) 

Art. 14.1 O Resultado da 3ª fase prova teórico - prático será divulgado no dia 16/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br, após divulgação do resultado o candidato terá 48h (quarenta e oito horas), 

improrrogáveis para interposição de recurso, devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, 

o qual deverá ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste 

Universitário – Goiânia – Go – das 08:00h às 16:00h, impreterivelmente.  

 

4. ONDE SE LÊ:  

Art. 21.2 Admitir-se-ão recursos da prova objetiva após divulgação do resultado da 1
a
 fase que será a partir 

do dia 21/01/2019. O candidato interporá recurso em face dos resultados à Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo (COREME/HAJ), até 24h (vinte e quatro) após a divulgação do gabarito, improrrogáveis, 

devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá ser entregue na COREME/HAJ 

– Instituto de Ensino e Pesquisa – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste Universitário – 

Goiânia – Go – das 8:00h às 16:00h, impreterivelmente. 

 

LEIA-SE:  

Art. 21.2 Admitir-se-ão recursos da prova objetiva após divulgação do resultado da 1
a
 fase que será a partir 

do dia 21/01/2019. O candidato interporá recurso em face dos resultados à Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo (COREME/HAJ), até 48h (quarenta e oito horas) após a divulgação do gabarito, 

improrrogáveis, devendo o recurso ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá ser entregue 

na COREME/HAJ – Instituto de Ensino e Pesquisa – Rua 239 Qd. 89A Lt. 42/43 n
o 
208 2

o
 andar Setor Leste 

Universitário – Goiânia – Go – das 8:00h às 16:00h, impreterivelmente. 
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5. ONDE SE LÊ:  

VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 

Art. 25. Após terminar o período dos recursos, o resultado definitivo será homologado e afixado no quadro de 

avisos da COREME/HAJ e no site www.ceremgoias.org.br, por especialidade e pela ordem decrescente de 

classificação, obtida na prova objetiva, análise curricular e teórico-prático, no dia 24/01/2019, após 

divulgação do resultado o candidato terá 24h (vinte e quatro) dias úteis, improrrogáveis, devendo o recurso 

ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 89A Lt. 

42/43 n
o 

208 2
o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – Go – das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 

16:00h, impreterivelmente. Os resultados não serão informados por telefone. 

 

LEIA-SE:  

VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 

Art. 25. Após terminar o período dos recursos, o resultado definitivo será homologado e afixado no quadro de 

avisos da COREME/HAJ e no site www.ceremgoias.org.br, por especialidade e pela ordem decrescente de 

classificação, obtida na prova objetiva, análise curricular e teórico-prático, no dia 24/01/2019, após 

divulgação do resultado o candidato terá 48h (quarenta e oito horas) dias úteis, improrrogáveis, devendo o 

recurso ser interposto através de formulário próprio, o qual deverá ser entregue na COREME – Rua 239 Qd. 

89A Lt. 42/43 n
o 
208 2

o
 andar Setor Leste Universitário – Goiânia – Go – das 08:00h às 12:00h e das 13:00h 

às 16:00h, impreterivelmente. Os resultados não serão informados por telefone. 

 

6. ONDE SE LÊ:  

Art. 37 A convocação de segunda chamada dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas 

não preenchidas em primeira chamada será realizada nos dias 14 e 15/02/2019 (fixados no quadro de 

avisos) da COREME, ou por e-mail, tendo o prazo de 24horas (vinte e quatro) para efetuar a matrícula. O 

candidato convocado que não se apresentar neste referido prazo, será considerado desistente e, portanto, 

desclassificado. 

 

LEIA-SE:  

Art. 37 A convocação de segunda chamada dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas 

não preenchidas em primeira chamada será realizada nos dias 14 e 15/02/2019 (fixados no quadro de 

avisos) da COREME, ou por e-mail, tendo o prazo de 48horas (quarenta e oito horas) para efetuar a 

matrícula. O candidato convocado que não se apresentar neste referido prazo, será considerado desistente 

e, portanto, desclassificado. 

 

7. ONDE SE LÊ:  

Art. 38 A convocação de terceira chamada dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não 

preenchidas em segunda chamada será realizada nos dias 20 e 21/02/2019 (fixados no quadro de avisos) da 

COREME, ou por e-mail, tendo o prazo de 24horas (vinte e quatro) para efetuar a matrícula. O candidato 

convocado que não se apresentar neste referido prazo, será considerado desistente e, portanto, 

desclassificado. 

 

LEIA-SE:  

Art. 38 A convocação de terceira chamada dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não 

preenchidas em segunda chamada será realizada nos dias 20 e 21/02/2019 (fixados no quadro de avisos) da 

COREME, ou por e-mail, tendo o prazo de 48horas (quarenta e oito horas) para efetuar a matrícula. O 

candidato convocado que não se apresentar neste referido prazo, será considerado desistente e, portanto, 

desclassificado. 

http://www.ceremgoias.org.br/
http://www.ceremgoias.org.br/
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8. LEIA-SE:  

ANEXO XI - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS 

Inscrições www.ceremgoias.org.br 06/12/2018 a 03/01/2019 

Prazo para envio de curriculum vitae 06/12/2018 a 04/01/2019 

Cartão de confirmação de inscrição A partir do dia 07 a 11/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br  

Solicitação de condição adequada para realização da prova para candidato 

com necessidade especial 

26 e 27/12/2018 

Solicitação de redução ou isenção de taxa de inscrição 19/12/2018 

Verificar se a sua solicitação de redução ou isenção foi deferida 20/12/2018 

Eventuais recursos para redução ou isenção da taxa deverão ser entregues 

pelo interessado ou procurador 

21/12/2018 

Verificar se o recurso para redução ou isenção da taxa de inscrição foi 

deferido 

26/12/2018 

1
a
 Etapa – Data da Prova 12/01/2019 das 08:00h às 12:00h 

2ª Etapa – Prova Teórico-Prática 12/01/2019 das 13:00h às 16:00h 

Divulgação do gabarito da Prova escrita 14/01/2019 na COREME/HAJ e no site 

www.ceremgoias.org.br – após às 10:00h 

Prazo para recurso – questões da prova objetiva 48h (quarenta e oito horas) após a divulgação do 

gabarito da prova objetiva - RETIFICADO 
Divulgação do resultado da 1

a
 Etapa A partir do dia 21/01/2019 no site 

www.ceremgoias.org.br Divulgação do resultado da 2ª Etapa Avaliação Curricular Dia 16/01/2019 – após às 10:00h no site 

www.ceremgoias.org.br 

Prazo para recurso – Avaliação Curricular 48h (quarenta e oito horas) após a divulgação da 

nota no site www.ceremgoias.org.br - RETIFICADO 

Divulgação do resultado da 3ª Etapa Teórico-Prático. Dia 16/01/2019 – após às 10:00h no site 

www.ceremgoias.org.br 

Prazo para recurso – Teórico-Prático. 48h (quarenta e oito horas) após a divulgação da 

nota - RETIFICADO 

Resultado Final Dia 24/01/2019 no site www.ceremgoias.org.br 

Prazo para recurso – Resultado Final 48h (quarenta e oito horas) após a divulgação do 

resultado final - RETIFICADO 

Realização de matrícula 11 e 12/02/2019 COREME/HAJ/IEP das 08:00h as 

12:00h e das 13:00h às 16:00h. 

 

Convocação de excedentes – 2
a
 chamada 14 e 15/02/2019 COREME/HAJ/IEP das 08:00h as 

12:00h e das 13:00h às 16:00h. 

Convocação de excedentes – 3
a
 chamada 20 e 21/02/2019 COREME/HAJ/IEP das 08:00h as 

12:00h e das 13:00h às 16:00h. 

Início das atividades do PRM 01/03/2019 às 07:00h no Auditório 2º andar do 

HAJ/ACCG. 

 
    Dr. Roberto César Cândido Fernandes    Dr. Frederico Pereira Monteiro  

                               Diretor Técnico do HAJ                              Coordenador da COREME  
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