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A Faculdade de Medicina (FM) e o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de
Goiás (UFG), por meio da Comissão de Residência Médica (COREME) e com o apoio técnico e
logístico do Centro de Seleção (CS) da Universidade Federal de Goiás, em conformidade com as
disposições  legais  vigentes,  torna  público  o  presente  edital  complementar  que,  considerando  o
descumprimento  dos  subitens  8.3.20  e  8.3.21  do  Edital  do  Processo  Seletivo  do  Programa  de
Residência Médica do Hospital das Clínicas/UFG (denúncias na ouvidora da UFG);  considerando
as  dificuldades  operacionais  na  transição  dos  candidatos  do  primeiro  e  do  segundo  grupo na
realização da segunda fase – OSCE – para os candidatos de Acesso Direto, que em tese pode ter
ferido o princípio da isonomia entre os candidatos,  apesar da regularidade dos procedimentos de
fiscalização; considerando que a UFG e seu Centro de Seleção sempre se pautaram pelos princípios
da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  (Art.  32  da  Constituição
Federal);  considerando a garantia de lisura do  Processo  Seletivo do Edital  em questão,  anula a
segunda fase do Processo Seletivo para os candidatos de Acesso Direto, realizada no dia 27 de
novembro de 2016.

O Cronograma do Processo  Seletivo  será  retificado,  considerando-se  nova  aplicação  da
segunda fase do Processo Seletivo para os candidatos de Acesso Direto, e publicado na página do
Processo Seletivo no dia 20 de janeiro de 2017.

Os resultados da prova prática dos candidatos às especialidades com Pré-Requisito (R1 com
Pré-Requisito) continuam inalterados e, também, os resultados finais da Prova Objetiva e da Análise
de Títulos do Acesso Direto.

Os  candidatos  às  especialidades  com Pré-Requisito, aprovados  em  primeira  chamada,
continuam convocados para a matrícula nos dias 18 e 19 de janeiro de 2017, nos horários e local
estabelecidos no Edital de Publicação de Primeira Chamada – R1 com Pré-Requisito.
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