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EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N.18/2014

O Coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área
Profissional em Saúde da Universidade Federal de Goiás (COREMU/UFG), no uso de suas
atribuições  legais,  torna  público  o  presente  Edital  Complementar  que  retifica  as  datas  de
cadastro e matrícula, previstas nos subitens 12.2, 12.4 e 12.5 do Edital, passando a vigorar
com a seguinte redação:

12.2. Os candidatos classificados deverão efetivar sua matrícula junto à coordenação de cada programa
de residência, de acordo com o especificado a seguir:

a) cursos vinculados à Coordenadoria de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Goiás (...) no dia 26 de fevereiro de 2015, no horário das 8 às 11:30 e das
14 às 16 horas. (…);

b) cursos vinculados à Coordenação Administrativa da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade
Federal de Goiás, (…) no dia 26 de fevereiro de 2015, no horário das 8 às 11:30 e das 14 às 16 horas.
(...)

c) cursos vinculados  à  Coordenação  Administrativa  do  Hospital  Veterinário  do  Curso  de  Medicina
Veterinária da Regional Jataí, (...) no dia 26 de fevereiro de 2015, no horário das 8 às 11:30 e das 14 às
16 horas. (...)

12.4.  O edital de convocação para segunda chamada, caso necessário, será publicado no dia 27 de
fevereiro de 2015. A matrícula será realizada no dia 03 de fevereiro de 2015. 

12.5. O edital de convocação para terceira chamada, caso necessário, será publicado no dia 4 de março
de 2015. A matrícula será realizada no dia 6 de março de 2015.

As datas alteradas serão automaticamente retificadas no cronograma deste Processo Seletivo.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 23 de fevereiro de 2015.

Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto

Coordenador da COREMU/UFG


