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A Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, por meio da Comissão de 
Residência Médica (COREME) tornam público o presente Edital Complementar, que prorroga o prazo para as 
inscrições e datas correlatas, alterando, assim, o Anexo III – Cronograma do Processo Seletivo –, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

DATA EVENTO   

14/09 a 08/10/2015 Inscrição via internet.   

09/10/2015 

Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. 

O candidato deverá realizar o pagamento da GRU no valor de R$ 520,00 (qui-
nhentos e vinte reais), em qualquer agência bancária. 

  

Último dia para entrega do Laudo Médico do candidato com deficiência que soli-
citou tempo adicional para realização da prova e/ou correção diferenciada da 
prova discursiva. 

  

Último dia para entrega ou envio do Requerimento de Condições Especiais para 
realização da prova (caso o candidato necessite).  

  

19/10/2015 Publicação das inscrições deferidas (homologadas).   

19/10/2015 
Resultado Preliminar da entrega da documentação dos candidatos que solicita-
ram tempo adicional para a realização da prova e/ou correção diferenciada da 
prova discursiva, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 

  

20 e 21/10/2015 
Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação 
dos candidatos que solicitaram tempo adicional para a realização da prova e/ou 
correção diferenciada da prova discursiva. 

  

 
23/10/2015 

Publicação do Edital de convocação para Perícia Médica dos candidatos que 
solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada da prova discursiva. 

  

Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos.   

Último dia para o candidato que não teve a inscrição homologada comparecer 
ao Centro de Seleção munido do comprovante de pagamento ou do documento 
comprobatório da isenção do pagamento e o original do seu documento de iden-
tificação 

  

Resultado final da entrega da documentação dos candidatos que solicitaram 
tempo adicional e/ou correção diferenciada da prova discursiva, para fins de en-
caminhamento à Junta Médica. 

  

Publicação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da entrega da documentação dos candidatos que solicitaram tempo adicional 
para a realização da prova e/ou correção diferenciada da prova discursiva. 

  

27 e 28/10/2015 
Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram tempo 
adicional e/ou correção diferenciada. 

  

30/10/2015 

Publicação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que terão 
direito ao tempo adicional e/ou correção diferenciada da prova discursiva. 

  

Resultado dos pedidos de condições especiais para realização das provas.   

03 e 04/11/2015 

Prazo para recurso contra o resultado da perícia médica.   

Prazo para recurso contra o resultado dos pedidos de condições especiais para 
realização das provas. 

  

As demais datas do Cronograma deste Processo Seletivo permanecem inalteradas 

 
Goiânia, 01 de outubro de 2015. 

Prof. Dr. José Reinaldo do Amaral 

Coordenador da COREME/FM/HC/UFG 


