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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS 
ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA “CÂNDIDO SANTIAGO” 

GRUPO DE TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
DA SES-GO 

EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA 
PARA MATRÍCULA 

 

A Presidente do Grupo Técnico (GT) do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica da 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Portaria n. 530/2015-GAB/SES e em conformidade com o Termo de 
Cooperação Técnica, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e com as disposições legais vigentes, torna público este 
Edital de Manifestação de Interesse em participar da Chamada Pública Presencial para 
preenchimento de vagas em Residência Médica nas seguintes Unidades de Saúde da SES-GO: 
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), Hospital Alberto Rassi 
(HGG), Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), Hospital de Urgências de Goiânia 
(HUGO) e Hospital Materno Infantil, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. DA DECLARAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA 

1.1. As vagas de que tratam esse edital são aquelas não preenchidas na Primeira e na Segunda 
Chamadas para ingresso nas Residências Médicas oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás (SES), relativas ao Edital Nº 03/2015-GAB/SES-GO. 

1.2. Poderão fazer a manifestação de interesse todos os candidatos que foram considerados aprovados 
no Processo Seletivo. 

1.3. Para realizar a manifestação de interesse em participar da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL, o 
candidato deverá proceder da seguinte forma: 

a) acessar na internet o endereço eletrônico do Processo Seletivo em <www.cs.ufg.br> em 18, 19 ou 22 
de fevereiro de 2016; 

b) manifestar seu interesse em participar da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL; 

c) imprimir o comprovante de manifestação do interesse pela vaga. 

1.4. Após às 23h59min do dia 22 de fevereiro de 2016, não será possível acessar o Formulário de 
Interesse em participar da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL. 

1.5. O candidato que não declarar o interesse pela vaga perde o direito de participar da CHAMADA 
PÚBLICA PRESENCIAL e, consequentemente, o direito a qualquer vaga ociosa que venha a surgir. 

1.6. A manifestação de interesse de que trata este Edital assegura ao candidato apenas a expectativa 
de direito à vaga ofertada no âmbito das Unidades de Saúde da SES-GO, estando sua matrícula 
condicionada à existência de vaga e ao atendimento, no momento da matrícula, de todos os requisitos 
legais e regulamentares. 

 

2. DA CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL PARA A MATRÍCULA 

2.1. Serão convocados para a CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL todos os candidatos que fizerem a 
manifestação de interesse, conforme item 1.3 deste Edital. 

2.2. As vagas disponíveis por especialidade e Unidade de Saúde serão publicadas no dia 23 de 
fevereiro de 2016, juntamente com a relação dos candidatos que fizeram manifestação de interesse em 
participar da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL. 
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2.3. A CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL será realizada no dia 24 de fevereiro de 2016 na Escola de 
Saúde Pública “Cândido Santiago”, situada à Rua 26, n. 521, Bairro Santo Antônio, Goiânia–GO, CEP: 
74823-020. 

2.4. O local onde será realizada a CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL e a matrícula será ABERTO ÀS 
13 HORAS e FECHADO PONTUALMENTE ÀS 14 HORAS. Após esse horário, não será permitida a 
entrada de candidatos, ficando excluído da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL do Processo Seletivo o 
candidato que não comparecer na data e no horário determinados. 

2.5. A CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL ocorrerá da seguinte forma:  

2.5.1. Inicialmente, será efetuada a chamada nominal dos candidatos que declararam interesse em 
participar da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL para a realização da matrícula, pela ordem de 
classificação em cada especialidade, até que todas as vagas disponíveis nas diversas especialidades 
sejam completadas ou que não se tenham mais candidatos da referida especialidade aptos a 
preencherem as vagas disponíveis. 

2.5.2. Após as convocações para todas as especialidades, caso ainda haja vagas disponíveis, serão 
convocados candidatos para a escolha da vaga/Unidade de Saúde, seguindo-se rigorosamente a ordem 
de classificação geral na Área Básica ou da Especialidade com Pré-Requisito, até que se preencham 
todas as vagas. 

2.5.2.1. Somente poderá ocorrer o remanejamento de que trata o item 2.5.2 entre os candidatos da 
mesma categoria (Acesso Direto ou Especialidades com Pré-Requisito). 

2.6. Caso surjam vagas por desistências, após a CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL, estas serão 
ocupadas pelo mesmo procedimento com os candidatos que manifestaram interesse em participar da 
CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL e que nela compareceram. Assim, caso surja uma vaga antes do 
prazo final de matrícula dos candidatos, será convocado para matrícula o candidato subsequente na 
classificação da especialidade. 

2.6.1. Caso não haja candidato na especialidade que ocorreu a vacância, será convocado o candidato 
subsequente na classificação geral. 

2.7. As chamadas subsequentes da CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL, caso haja vagas, serão 
realizadas e divulgadas no endereço eletrônico do Processo Seletivo, em <www.cs.ufg.br>, nas terças-
feiras (01, 08, 16, 22 e 29 de março de 2016), com matrículas marcadas para o dia seguinte, ou seja, 
dias 02, 09, 17, 23 e 30 de março de 2016, nas Secretarias dos Programas de Residência Médica das 
Unidades de Saúde a que se referem as vagas, em horário comercial. 

2.8. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as divulgações realizadas no endereço 
eletrônico do Processo Seletivo, relativas às Chamadas Subsequentes. 

2.9. A UFG e a SES-GO se desobrigam do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra 
comunicação direta com os candidatos. 

2.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e dos 
prazos estabelecidos neste Edital e nas normas que regulamentam a CHAMADA PÚBLICA 
PRESENCIAL e suas Chamadas Subsequentes, bem como os respectivos horários e locais de 
realização da sessão pública e a apresentação dos documentos exigidos para a matrícula. 

2.11. Para realizar sua matrícula, o candidato deverá estar de posse de toda documentação necessária. 

 

3 – DOS CASOS OMISSOS  

3.1. Os casos omissos serão analisados e decididos no âmbito do GT e do Centro de Seleção da UFG. 

Goiânia, 17 de fevereiro de 2016. 

 

Maria de Fátima do Nascimento Silva Delfino  

Presidente Grupo Técnico do Processo Seletivo Unificado 
SEST-SUS/SES-GO 


