RETIFICAÇÃO PARCIAL DO EDITAL DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA
RESIDÊNCIA MÉDICA 2021 – PRÉ-REQUISITO

O Hospital Memorial Arthur Ramos, torna público a RETIFICAÇÃO PARCIAL do Edital de abertura
de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO para o preenchimento de vagas dos Programas para
Residência Médica 2021 – Pré-Requisito, RETIFICANDO os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.2, 9.2.3 e 10.1, que passam a ter
as seguintes redações:
9.1.1- O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site
www.consesp.com.br, entre as 14h e às 18h do dia 15 de janeiro de 2021 e permanecerão no site pelo prazo
de 2 (dois) dias.
9.1.2- Os recursos referentes a prova objetiva poderão ser interpostos no site nos dias 16 e 17 de janeiro de 2021.
9.2-

A divulgação do Resultado da Prova Objetiva (1ª Fase) será publicado no site www.consesp.com.br no dia 25
de janeiro de 2021 após as 15h e permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias.

9.2.2- O resultado da 2ª Fase será publicado no site www.consesp.com.br no dia 12 de fevereiro de 2021 após as 15
horas.
9.2.3-

A interposição de recursos em relação a 2ª Fase e ao Resultado Final deverão ser endereçados à Comissão de
Residência Médica, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2021, seguindo-se os passos indicados no item 9.1. Para
recorrer o candidato para tal deve indicar motivos cabíveis e plausíveis para análise da banca, e possível
modificação, sendo que recursos não fundamentados ou vagos não serão considerados para análise e serão
julgados sem mérito.

10.1-

Os candidatos aprovados providenciarão sua matrícula nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2021. Após este
período serão considerados desistentes.

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

Maceió/AL, 26 de novembro de 2020.

Dr. Agenor Antônio Barros da Silva
Coordenador da Comissão de Residência Médica - COREME

