
 

 

 
 

HOSPITAL ENCORE 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

ADITIVO AO EDITAL N. 01/2021 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO 

HOSPITAL ENCORE - ANO 2022 

 
 

O Hospital Encore, por meio da Comissão de Residência Médica - COREME, em 
conformidade com as disposições legais vigentes, torna pública o presente aditivo de Prorrogação 
do prazo de inscrições do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica ano 
2022 do Hospital Encore. 

Com o credenciamento do Hospital Encore para residência médica - ano adicional de 
Cardiologia I CARDIOINTENSIVISMO, divulgamos a abertura de concorrência para a vaga abaixo: 

 

- CARDIOINTENSIVISMO 
- 01 VAGA 
- PRÉ-REQUISITO : RESIDÊNCIA MÉDICA DE CARDIOLOGIA. Será aceito como documentação 

comprobatória deste pré-requisito: cópia de declaração de conclusão de residência médica de 
cardiologia até o dia 28/02/2022 ou cópia do certificado de residência médica em cardiologia 
reconhecido pelo MEC com cópia do registro desta especialidade no CRM/GO. 

- INSCRlÇÕES: www.ceremgoias.org.br 

- Novo prazo de lnscrições até o dia 22/02/2022 (Terça-Feira) no horário das 08h às 23:59h no 

site do ceremgoias.org.br ou pessoalmente no Hospital Encore. 
- Data a Prova: 23/02/2022 (Quarta-Feira) - lnício as 13:00h ( horário de Brasilia) com 

duração de 04 (quatro) horas 
-  A prova consistirá de 18 (dezoito) questões objetivas (no formato A,B,C,D) e 02 (duas) 

questões subjetivas ou dissertativas e será aplicada de acordo com o  edital nº 01/2021. 
- A divulgação de gabarito e interposição de recursos contra questões da prova será no dia 

24/02/2022 (Quinta-Feira) a partir das 08h e se encerrará no dia 25/02/2022 (Sexta-Feira) às 13h. 
- Divulgação do Resultado final será no dia 25/02/2022 (Sexta-Feira) às 17 horas. 

 

Aparecida de Goiânia, 21 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 
 

 
DR. FLÁVIO PASSOS BARBOSA 

COORDENADOR DA COREME ENCORE 
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