
 
 

 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DO CEARÁ – 2022 

6º ADITIVO – DOCUMENTO COMPLEMENTAR ÀS CONVOCAÇÕES DOS PROGRAMAS 
COM ACESSO DIRETO Nº 02/2021 

 

Considerando que o resultado final do processo de seleção foi publicado no dia 02/02/2022 e, a partir 
dessa data, consolidou-se a situação jurídica dos participantes, ou seja, ocorreu a fixação da 
classificação e vaga pelo aprovado.  

Considerando que houve a inclusão de vagas em momento posterior à apresentação do resultado 
final, mais precisamente no dia 18/02/2022, ou seja, não havendo como retroceder atos já 
consolidados pela administração pública, sob pena de causar prejuízos aos candidatos que já haviam 
concluído todas as fases figurando na relação final (classificados e classificáveis).  

Considerando que, em algumas especialidades, existem vagas a serem preenchidas sem participantes 
na lista final (classificados e classificáveis), justamente pela inclusão posterior de vagas.  

Considerando a Cláusula 1.9 que determina que o Coordenador Geral do processo de seleção, em 
todos os procedimentos da seleção, resolverá os casos omissos. 

Faz-se necessária a publicação das regras adicionais com vistas ao preenchimento das vagas que 
foram incluídas, pautadas, em especial, no edital regulador e nos princípios constitucionais de 
legalidade, isonomia, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.  

O Coordenador Geral do Processo Seletivo Unificado para Residência 
Médica do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o presente 
aditivo, o qual dispõe sobre a maneira de preenchimento das novas vagas publicizadas após o 
resultado final. 

1. Será realizada a 2ª etapa para os Programas abaixo relacionados, haja vista que, 
em decorrência da inclusão de novas vagas pelas instituições participantes após o resultado final, 
não há participantes classificados e classificáveis nessas especialidades. 

2. Divulgar-se-á a lista de Participantes que atingiram o perfil de 50%, mas que 
não foram selecionados para a etapa seguinte, para envio e correção dos currículos, conforme data 
descrita no Calendário de Atividades do presente aditivo. 

3. Após a divulgação acima, será oportunizado, na data estabelecida no 
calendário, o envio de documentos relativos à 2ª Etapa do processo de seleção, utilizando-se os 
mesmos critérios definidos no Edital Regulador sobre os títulos. 

4. Através do endereço eletrônico: http://www.resmedceara.ufc.br, 
especificamente na área individual do participante, haverá o link para envio dos documentos da 
análise curricular, na data descrita no Calendário de Atividades do presente aditivo. 

5. Após a correção, ficará disponível na área individual do Participante o espelho 
preliminar com a nota atribuída no currículo pela Banca Examinadora, relativa à 2ª Etapa, bem como 
o link para acesso ao formulário para eventual interposição de recurso.  

6. O candidato eventualmente convocado, cujo currículo já foi corrigido para outra 
especialidade, não precisará realizar novo upload de documentos, uma vez que a sua nota será 
replicada. 

7. O Participante que tiver seu currículo corrigido não poderá pleitear vaga de 
outro candidato que, eventualmente, já tenha a sua classificação e/ou matrícula assegurada em 
momento anterior, mesmo que a sua  nota final (consideradas as 02 (duas) etapas – Exame Objetivo 
e Análise Curricular) ultrapasse à nota daquele Participante já matriculado, uma vez que tal 
convocação somente está ocorrendo pelo acréscimo de vagas após a divulgação do resultado final, 
visando, exclusivamente, o interesse público; 

8. A executora divulgará uma lista adicional de participantes aptos à convocação 
nesses programas, bem como o quadro de distribuição de horário por especialidade para reunião 
virtual, conforme data descrita no Calendário de Atividades. 

9. Aqueles participantes que estiverem matriculados e que não migraram 



nenhuma vez de programa/instituição e forem convocados nesta oportunidade, poderão participar 
da reunião virtual para pleitear a alteração de especialidade/instituição. Tal disposição somente está 
sendo excepcionalmente possível, uma vez que este cenário (acréscimos de vagas posterior ao 
resultado final) está albergado na cláusula geral de casos omissos. Aos participantes que não se 
enquadram nessa situação, permanecem em vigor as regras anteriores (impossibilidade de retrocesso 
da ordem e matrícula conforme lista de prioridades anteriormente definida pelo próprio participante, 
por exemplo). O participante matriculado e que seja convocado durante a reunião virtual, somente 
receberá a autorização de matrícula, após o envio do Termo de Desistência da vaga, disponibilizado 
no site da ARES, conforme modelo apresentado no 3º Aditivo.  

10. As regras relativas à reunião virtual, serão as mesmas, no que couber, do 3º 
Aditivo - Documento Complementar ao Edital.  

Fortaleza, 08 de março de 2022. 

 

Prof. Salustiano Gomes de Pinho Pessoa 

(Coordenador Geral do PSU-RESMED/CE – 2022) 

 
 

ANEXO I – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Atividades INFORMAÇÕES Cronograma 

Divulgação do 6º aditivo com o formulário 
padronizado da análise de currículo 

Exclusivamente pela internet 08/03/2022 

Envio do formulário de currículo e documentos 
comprobatórios 

Exclusivamente pela internet Do dia 08/03/2022 até 
às 18h do dia 
09/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise 
curricular 

Exclusivamente pela internet 10/03/2022 

Envio do formulário de recurso administrativo 
contra o resultado preliminar da análise 
curricular 

Exclusivamente pela internet Do dia 10/03/2022 até 
às 15h do dia 
11/03/2022 

Resultado Recurso e Divulgação do resultado 
final da análise curricular 

Exclusivamente pela internet 14/03/2022 

4ª CONVOCAÇÃO 

Divulgação da lista dos aptos e o quadro de 
vagas 

Exclusivamente pela internet 14/03/2022 

Divulgação do link (área individual) e o quadro 
de distribuição dos horários por especialidade 
para reunião virtual (4ª convocação) 

Exclusivamente pela internet 14/03/2022 

Reunião virtual (4ª convocação) Exclusivamente pela internet 15/03/2022, horário 
de acordo com a lista 
que será divulgada 

Matrícula   16 e 17/03/2022 

Observação: Quaisque 

r ou  
tras convocações serão divulgadas posteriormente. 


