Secretaria de Saúde Pública

ERRATA 01
AO EDITAL Nº 02/2018
PROCESSO SELETIVO – Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
e Comunidade de Praia Grande
A Comissão de Residência Multiprofissional de Praia Grande - COREMU, no uso de
suas atribuições legais, torna público ERRATA junto ao Edital nº 02/2018, para nele fazer
constar o que segue:
1) Onde se lê no Item 8.2:
8.2. O candidato poderá solicitar recurso, mediante apresentação das razões recursais, através
do comparecimento presencial ou por procuração das 13 horas às 17 horas do dia
17/12/2018, na Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande, sito Avenida Presidente Kennedy
8.850, Vlia Mirim, Praia Grande, cep: 11704-900, junto ao setor de Gestão de Pessoas,
constando a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, tomando por
base apenas as referências bibliográficas constantes do Anexo I, com indicação obrigatória
do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e da(s) página(s) onde o fundamento do
recurso é encontrado. Cada candidato deverá interpor uma única peça recursal, que compile
as questões objetivas que deverão ser apreciadas, observando a anotação em impresso que
constará ao final do caderno de questões a ser disponibilizado ao candidato no dia da prova,
onde este poderá anotar a questão constante no caderno de questões a qual pretende interpor
o recurso.
Leia-se:
8.2. O candidato poderá solicitar recurso, mediante apresentação das razões recursais, através
do comparecimento presencial ou por procuração das 13 horas às 17 horas do dia
19/12/2018, na Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande, sito Avenida Presidente Kennedy
8.850, Vlia Mirim, Praia Grande, CEP: 11704-900, junto ao setor de Gestão de Pessoas,
constando a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, tomando por
base apenas as referências bibliográficas constantes do Anexo I, com indicação obrigatória
do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e da(s) página(s) onde o fundamento do
recurso é encontrado. Cada candidato deverá interpor uma única peça recursal, que compile
as questões objetivas que deverão ser apreciadas, observando a anotação em impresso que
constará ao final do caderno de questões a ser disponibilizado ao candidato no dia da prova,
onde este poderá anotar a questão constante no caderno de questões a qual pretende interpor
o recurso.
2) Onde se lê no Item 13:
13. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES

PERÍODO

Inscrições
Solicitação de condições especiais para a Prova
Realização da Prova Objetiva

Recurso ao gabarito da Prova Objetiva

25/11/2018 até 01/12/2018
Requerimento até 01/12/2018
16/12/2018 (item 7.2.)
18/12/2018 no correio eletrônico e
demais dispositivos definidos em item
8.1
17/12/2018 (item 8.2.)

Divulgação de notas de Recurso

15/01/2019 (itens 8.7 e 9.2)

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva

Resultado Final do Processo Seletivo

31/01/2019 (itens 8.7 e 9.2)

Matrícula
Matriculas de reclassificação
Início do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família e Comunidade de Praia Grande

14/02/2019 a 15/02/2019 (item 10.1)
19/02/2019 a 28/02/2019 (item 11.3)
01/03/2019

Leia-se:
13. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES

PERÍODO

Inscrições
Solicitação de condições especiais para a Prova
Realização da Prova Objetiva

25/11/2018 até 01/12/2018
Requerimento até 01/12/2018
16/12/2018 (item 7.2.)

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva

18/12/2018 no correio eletrônico e
demais dispositivos definidos em item
8.1

Recurso ao gabarito da Prova Objetiva

19/12/2018 (item 8.2.)

Divulgação de notas de Recurso

15/01/2019 (itens 8.7 e 9.2)

Resultado Final do Processo Seletivo

31/01/2019 (itens 8.7 e 9.2)

Matrícula
Matriculas de reclassificação
Início do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família e Comunidade de Praia Grande

14/02/2019 a 15/02/2019 (item 10.1)
19/02/2019 a 28/02/2019 (item 11.3)

Praia Grande/SP, 23 de novembro de 2018.
COREMU-PG

01/03/2019

