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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA – GO 2022 

  

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATAS EVENTO 

03/12/21  Publicação do edital e os anexos. 

06 e 07/12/21  Prazo para interposição de recursos contra o edital e os anexos. 

10/12/21  Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o edital e os anexos. 

22/12/21 a 04/01/22 

 Prazo para realizar inscrição e gerar a GRU e o boleto bancário para 

pagamento da taxa de inscrição - no dia 04/01/2022 até às 12h00. 

 Prazo para realizar o upload da documentação que comprove a participação no 
programa PRMGFC. 

 Prazo para realizar upload do laudo médico (Anexo III) dos candidatos que se 
declaram como pessoa com deficiência e/ou requerem tempo adicional. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas. 

22 e 23/12/22  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

27/12/22 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

28 e 29/12/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

03/12/22 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

11/01/22 

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que tem direito à pontuação 
referente ao PROVAB e PRMGFC. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload do 
laudo médico (Anexo III) que se declararam como pessoa com deficiência e/ou 
requereram tempo adicional. 

 Publicação da relação dos pedidos de condições especiais para realização das 
provas, na página do processo seletivo, e divulgação no Portal do Candidato / 
Requerimento. 

 Data limite final para conferência e alteração dos dados cadastrais informados 
no ato da inscrição, com exceção do nome e número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF).                                                   

12 e 13/01/22 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições 
homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos 
que tem direito à pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos 

que realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) que se declararam como 

pessoa com deficiência e/ou requereram tempo adicional. 

17/01/22 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar 
das inscrições homologadas. 

 Divulgação da relação final dos candidatos que têm direito à pontuação 
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referente ao PROVAB e PRMGFC. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra a relação preliminar 
dos candidatos que têm direito à pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload do laudo 
médico (Anexo III) que se declararam como pessoa com deficiência e/ou 
requereram tempo adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar 
dos candidatos que realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) que se 
declararam como pessoa com deficiência e/ou requereram tempo adicional. 

18/01/22  Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva. 

23/01/22  Realização da prova objetiva. 

24/01/22  Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

25 e 26/01/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 

objetiva. 

03/02/22 
 Publicação do gabarito final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 
da prova objetiva. 

04/02/22 
 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do boletim de desempenho da prova objetiva. 

07 e 08/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva. 

11/02/22 
 Publicação do resultado final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da prova objetiva. 

14/02/22  Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo. 

15 e 16/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo 

Seletivo. 

18/02/22 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
do processo seletivo. 

 Publicação da primeira chamada. 

21/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em primeira 

chamada. Local: COREME/SCMG. 

22/02/22  Publicação da segunda chamada. 

23/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em segunda 

chamada. Local: COREME/SCMG. 

24/02/22  Publicação da terceira chamada. 

25/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em terceira 

chamada. Local: COREME/SCMG. 

02/03/22 
 Realização de chamadas subsequentes caso restem vagas. 

01/03/22 

 Início do Programa de Residência Médica (Resolução nº 01, de 03 de Janeiro de 

2016. Art. 8º - O Médico Residente efetivamente matriculado no PRM que deixar 

de apresentar ou de justificar sua ausência, por escrita em até 24h do programa 

será considerado desistente). 

30/07/22 
 Último dia para os candidatos convocados para o serviço militar confirmar seu 

interesse na manutenção da vaga para o período seletivo de 2022. 
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