
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DO CEARÁ – 2022 – 
8º ADITIVO – DOCUMENTO COMPLEMENTAR ÀS CONVOCAÇÕES DOS 

PROGRAMAS COM ACESSO DIRETO Nº 02/2021. 
 
Considerando o item 14.2., o qual determina que poderão ser convocados, por mera liberalidade e 
conveniência, os participantes que atenderem aos critérios do Edital até 31/03/2022, inclusive 
resolver os casos omissos relativos às convocações;  

Considerando que foram realizadas todas as convocações previstas no edital regulador e seus 
aditivos; 

Considerando que ainda restam vagas a serem preenchidas, uma vez que os participantes 
classificados e classificáveis não tiveram interesse em ocupá-las; 

Considerando conveniência, oportunidade, razoabilidade e principalmente interesse público; 

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 ocupação das vagas não preenchidas pelos participantes classificados e 
classificáveis.  
 

1. No dia 31/03/2022, no período da manhã, conforme cronograma em anexo, será realizada reunião, 
por meio da plataforma Google Meet, para que os participantes habilitados indiquem, dentro das 
vagas ainda a serem preenchidas, o interesse na ocupação. 

2. Não poderão participar desta chamada, em especial: 

2.1. aqueles participantes já matriculados em programa de residência médica, em qualquer lugar 
no Brasil, mas que não oficializaram a desistência do Programa anterior até o dia 15/03/22, haja 
vista o Art. 5.º da Resolução n. º 01 de 03 janeiro de 2017 da Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM); 

2.2. Aqueles considerados eliminados ou desistentes, conforme estabelecido em todos os 
documentos emitidos sobre a seleção (edital, aditivos, etc); 

2.3. O Participante que assinou o Termo de Desistência Total do Certame; 

2.4. Matriculados que não se apresentaram para iniciar as atividades do programa de Residência 
Médica, em conformidade com o artigo 8° da Resolução CNRM nº.1, de 03 de janeiro de 2017; 

2.5. dentre outras situações que estão definidas no edital, aditivos reguladores e casos omissos 
abarcados em cláusula geral do instrumento convocatório. 

3. Somente poderão concorrer às vagas disponíveis aqueles candidatos que atingiram o perfil de 50% 
(cinquenta por cento) de pontuação na prova escrita (objetiva), mas que não foram selecionados para 
a etapa seguinte para a correção de currículo. As regras para apresentação do currículo são as mesmas 
definidas no Edital Regulador. 

4. Os documentos (currículos) serão avaliados na mesma proporção definida no instrumento 
convocatório no item 8.20, ou seja, somente para o Participante que obtiver 50% (cinquenta por cento) 
de acertos no exame escrito (objetivo) e dentro do dobro do número de vagas. 

 



4.1. Não será necessária a correção de currículo caso o participante, em momento anterior, já tenha 
tido corrigido o currículo.  

4.2. Caso o programa apresente somente um candidato interessado, não haverá necessidade de 
correção de currículo, haja vista ausência de concorrência. 

5. 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 pela ausência de interessados classificados e classificáveis aptos, visando, exclusivamente, 
o interesse público; 

6. Aqueles participantes que tiverem interesse em alguma vaga, em programa diverso do inscrito 
inicialmente, também poderão concorrer, contudo, a prioridade será sempre daqueles inscritos no 
programa. Assim, o preenchimento das vagas obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

6.1. participante inscrito na mesma especialidade, com maior pontuação, considerando o Exame 
Escrito (objetivo) e Análise Curricular, observando-se a ordem de prioridade escolhida; 

6.2. e, para troca de especialidade, será realizado o ranqueamento entre os interessados, 
observando-se a ordem de prioridade escolhida;  

7. Nesta reunião, por ser a última convocação, serão esgotadas todas as possibilidades de 
preenchimento das vagas remanescentes com os Participantes interessados. 

8. Os participantes selecionados para correção de currículo, deverão enviar o espelho de correção de 
currículo acompanhado dos títulos relativos à 2ª etapa para o e-mail: 
documentos@resmedceara.ufc.br, conforme intervalo de tempo que será informado no decorrer da 
reunião virtual. Aquele participante que não enviar o currículo dentro do prazo estabelecido no 
momento, será considerado desistente e a vaga automaticamente destinada ao seu concorrente.  

9. Após a correção do currículo será imediatamente oportunizada a interposição de recurso e julgado 
seu mérito, na forma que será apresentada em resposta à pontuação. 

10. Após a eventual correção de currículo entre os participantes, será divulgado no site da ARES,  a 
quem a vaga será destinada, devendo ser procedida imediatamente a matrícula junto à instituição 
escolhida. Para aquelas matrículas que serão realizadas fora da Capital, será informado o 
procedimento necessário para que a efetivação ocorra, impreterivelmente, no mesmo dia 31/03/22.  

11. Outras regras, fora do contexto acima definido, poderão ser deliberadas durante o procedimento 
para o preenchimento das vagas, considerando o edital e casos omissos. 

12. É ônus do participante acompanhar a divulgação dos procedimentos para esta última convocação, 
conforme definido no Manual do Participante. 

13. Ficam preservados os demais itens e subitens dos Editais Reguladores. 

 

Fortaleza, 30 de março de 2022. 

Prof. Salustiano Gomes de Pinho Pessoa 

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



 

 

ANEXO I - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

8ª CONVOCAÇÃO DE REPESCAGEM 

ATIVIDADES  INFORMAÇÕES CRONOGRAMA 

Divulgação do Aditivo de vagas e 
comunicados da 8ª convocação 
(repescagem) 

Exclusivamente pela internet 30/03/2022 

Reunião Virtual para definição dos 
participantes para ocupação das vagas 

Plataforma Google Meet, de acordo 
com horários definidos abaixo 

31/03/2022 

Envio de documentos relativos à 2ª Etapa  
(Análise Curricular) 

Envio por e-mail, de acordo com 
orientação durante a reunião 

31/03/2022 

Definição dos participantes que ocuparão 
as vagas 

Exclusivamente pela internet 31/03/2022 

Matrícula Presencial e conforme orientação 
em documento adicional 

31/03/2022 

Início do Programa Imediatamente Imediatamente 

 
 

ANEXO II – LINK DAS CHAMADAS 
 

 
Data de 

realização 

Horário de 
das 

chamadas Link de acesso 

Link para reunião da 6ª convocação 31/03/2022 08h às 12h meet.google.com/sxb-hgid-kcz 

 
 

 
 


