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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG/2021 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N.3 

 

O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Comissão de Residência 

Médica (COREME) e com o apoio técnico e logístico do Centro de Seleção (CS) da UFG, em conformidade com as 

disposições legais vigentes, torna público o Edital Complementar que: 

 

Em razão da retirada dos programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia da situação de diligência 

estabelecida na Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 

2020, a COREME do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, resolve publicar o seguinte 

cronograma de continuidade: 

 

Em razão da situação de diligência estabelecida na Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica realizada 

nos dias 21 e 22 de outubro de 2020 e consequente suspensão da Prova Objetiva dos programas de Cirurgia 

Vascular, Coloproctologia e Urologia, a Coreme HC/UFG, resolve publicar o seguinte cronograma de 

continuidade: 

 

DATA EVENTO 

08/12/2020 
 Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva 

para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

12/12/2020 

(sábado – 14h) 
 Realização da prova objetiva para os programas de Cirurgia Vascular, 

Coloproctologia e Urologia. 

14/12/2020  Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva para os programas de 

Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

15 e 16/12/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 

objetiva para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

12/01/2021 

 Publicação do gabarito final da prova objetiva para os programas de Cirurgia 

Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 

da prova objetiva para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e 

Urologia. 

13/01/2021 

 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva para os programas de 

Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

 Publicação do boletim de desempenho da prova objetiva para os programas de 

Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

14 e 15/01/2021 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

18/01/2020 

 Publicação do resultado final da prova objetiva para os programas de Cirurgia 

Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

da prova objetiva para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e 

Urologia. 

19 a 20/01/2021  Prazo para upload do Curriculum Vitae para os programas de Cirurgia 

Vascular, Coloproctologia e Urologia. 

25/01/2021  Divulgação do resultado preliminar da Análise do Curriculum Vitae para os 

programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE SELEÇÃO  

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME 

EDITAL 62/2020 
 

 

  

 

2 

 

26 e 27/01/2021 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Análise do 

Curriculum Vitae para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e 

Urologia. 

 

Após o evento dos dias 26 e 27/01/2021 – Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

Análise do Curriculum Vitae para os programas de Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia, o cronograma 

passa a ser o Anexo I do Processo Seletivo, publicado no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 25 de novembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Waldemar Naves do Amaral 

Coordenador da Coreme/HC/FM/UFG/EBSERH 


