
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

RETIFICAÇÃO PARCIAL DO EDITAL DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA 
RESIDÊNCIA MÉDICA 2021 – ACESSO DIRETO 

 
 

 
 
 A Fundação Pio XII – Hospital de Amor Amazônia, torna público a RETIFICAÇÃO PARCIAL do Edital de 

abertura de inscrições do Concurso para Seleção Residência Médica 2021, para o preenchimento de vagas dos 
Programas de Acesso Direto, INCLUINDO no item 7.13.1 da forma de julgamento das provas e da classificação, 

passando a ter a seguinte redação: 
 

7.13.1- Serão pontuados os candidatos que comprovarem participação na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, 
nos termos da Portaria nº 492, de 23 de março de 2020 e demais regulamentos e deverão ser enviados na data 
e na forma prevista no item 7.13 do presente Edital, porém em envelopes separados e devidamente 
identificados. 
 

 
Aproveita também e, RETIFICA o Anexo IV - Cronograma, passando a ter a seguinte redação: 

 
 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA 

 

  EVENTOS DATA 

Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br, do Edital/Manual 16/09/2020 

Período de Inscrição 
1º/10/2020 a 
27/12/2020 

Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 05 a 09/10/2020 

Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br, das Inscrições Deferidas e Indeferidas 
em relação à Solicitação de Isenção 

20/10/2020 

Interposição de Recursos das Inscrições Deferidas e Indeferidas em relação à Solicitação 
das Inscrições 

21 e 22/10/2020 

Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br do resultado dos recursos das Inscrições 
Deferidas e Indeferidas em relação à Solicitação das Inscrições 

29/10/2020 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição 28/12/2020 

Período de Envio dos comprovantes PROVAB / PRMGFC Até 28/12/2020 

Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br das Inscrições Homologadas e 
Convocação para Provas 
 

04/01/2021 

Interposição de Recursos da Homologação das Inscrições 05 e 06/01/2021 

 
Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br do resultado dos recursos da 
Homologação das Inscrições 
 

07/01/2021 

Disponibilização no sítio eletrônico www.consesp.com.br do Cartão de Convocação 
 
Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 

07/01/2021 

Aplicação das Provas Objetivas 10/01/2021 

http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/


 

 
 
 
 
 
 

  

Divulgação no sítio eletrônico www.consesp.com.br dos gabaritos preliminares e da Prova 
Objetiva 

10/01/2021 
 (Entre as 14h e as 18h) 

Realização da 2ª Fase 11/01/2021 

Interposição de Recursos sobre os gabaritos preliminares 11 e 12/01/2021 

Resultado dos Recursos sobre os gabaritos preliminares 22/01/2021 

Divulgação do Resultado da 1ª e 2ª Fases no sítio eletrônico www.consesp.com.br  
26/01/2021 

 (a partir das 15h00min) 

Interposição de recurso em face da divulgação do Resultado (1ª e 2ª Fases), por meio do 
sítio eletrônico www.consesp.com.br 

27 e 28/01/2021 

Divulgação do Resultado Final (1ª Fase + 2ª fase) no sítio eletrônico www.consesp.com.br  
02/02/2021 

 (a partir das 15h00min) 

Matrícula dos Residentes (1ª Chamada) 08 a 12/02/2021 

Início do Programa de Residência 1º/03/2021 

Caso haja necessidade de mais chamadas para que as vagas sejam preenchidas, a Fundação Centro Médico de 
Campinas - CMC estará disponibilizando no sítio eletrônico www.consesp.com.br a partir do dia 17/02/2021. 
Acompanhar as publicações posteriores é inteiramente responsabilidade dos candidatos. 

O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modificações pela Comissão do Concurso de 
Seleção, sendo que a CONSESP manterá, em seu site www.consesp.com.br, cronograma atualizado. 

 

 
Por fim, RETIFICA o nome do Coordenador da Comissão de Residência Médica - COREME, passando a 

ter a seguinte redação: Dr. Elias Cosmo de Araujo Júnior. 
 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Porto Velho/RO, 23 de setembro de 2020. 
 
 
 

Dr. Elias Cosmo de Araujo Júnior 
Coordenador da Comissão de Residência Médica - COREME 
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