
 

1ª CORRIGENDA AO EDITAL N.º 03/2015 – ANOS ADICIONAIS, R3, R4, E OUTROS 

Considerando Nota Técnica nº 94/ 2015/ CGRS/ DDES/ SESu/ MEC, que trata da uniformização 

de interpretação sobre o Art. 3º, §2° e o Art. 9° parágrafo único alínea I e II da Resolução 

CNRM nº 02, de 27 de agosto de 2015, bem como obedecendo às determinações 

estabelecidas nas resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) nº 04 de 23 

de Outubro de 2007 (sobre o Edital), a nº 2, de 27 de Agosto de 2015 e outras,  a Coordenação 

Geral da Seleção Unificada para os Programas de Residência Médica do Estado do Ceará – 

SURCE/ 2016, FAZ CONSTAR QUE: 

 No item 5. DAS INSCRIÇÕES, subitem 5.5:   

ONDE SE LÊ: 

5.5. O PARTICIPANTE que solicitar a aplicação de bônus do PROVAB e não tiver o seu nome 

publicado no DOU até 31 de janeiro 2016 com sua avaliação final satisfatória, terá o seu 

pedido de utilização do bônus desconsiderado. 

LEIA-SE:  

5.5. O PARTICIPANTE que solicitar a aplicação de bônus do PROVAB e não tiver o seu nome 

publicado no DOU até 31 de janeiro 2016 com sua avaliação final satisfatória, será excluído do 

Processo Seletivo.  

 

 No item 8. DO PROCESSO SELETIVO: 

8.2.1. DA APLICAÇÃO DA 1ª ETAPA (PROVA ESCRITA): 

Subitem 8.2.1.1 

ONDE SE LÊ: 

8.2.1.1. Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na aplicação de prova 

escrita, objetiva, de múltipla escolha, com o total de 25 questões formuladas com o conteúdo 

programático do PRÉ-REQUISITO. Etapa vale 90% (noventa por cento) da nota final.  

LEIA-SE:  

8.2.1.1. Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na aplicação de prova 

escrita, objetiva, de múltipla escolha, com o total de 20 questões formuladas com o conteúdo 

programático do PRÉ-REQUISITO.  Esta etapa vale 90% (noventa por cento) da nota final. 

Subitem 8.2.1.2 

ONDE SE LÊ: 



8.2.1.2. Cada questão terá 04 (quatro) opções de resposta (A, B, C e D), sendo apenas uma 

delas considerada correta, e seu valor será de 04 pontos. 

LEIA-SE:  

8.2.1.2. Cada questão terá 04 (quatro) opções de resposta (A, B, C e D), sendo apenas uma 

delas considerada correta, e seu valor será de 05 pontos. 

Subitem 8.2.1.3 

ONDE SE LÊ: 

8.2.1.3. Estará classificado para a 2ª etapa desta seleção o participante que obter no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de acerto nesta etapa. 

LEIA-SE: 

8.2.1.3. Estará classificado para a 2ª etapa desta seleção o participante que obtiver no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de acerto nesta etapa. Serão selecionados para a segunda etapa os 
participantes classificados em quantitativo correspondente a duas vezes o número de vagas 
ofertadas em cada especialidade, podendo ser ampliada essa proporção a critério da SURCE.    
 

Subitem 8.2.1.5 

ONDE SE LÊ: 

8.2.1.5. A classificação final desta etapa será em ordem decrescente do número de pontos 

obtidos pelos participantes. Terá seu currículo corrigido o dobro do número de vagas ofertadas 

para cada especialidade. 

LEIA-SE:  

8.2.1.5. A classificação final desta etapa será em ordem decrescente do número de pontos 
obtidos pelos PARTICIPANTES. Serão selecionados para ter seu currículo corrigido (2ª etapa), 
os candidatos em número de colocações correspondente a duas vezes o número de vagas 
ofertadas em cada especialidade, podendo ser ampliada essa proporção a critério da SURCE.   
 

 No item 3. DA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

8.2.1. DA APLICAÇÃO DA 1ª ETAPA (PROVA ESCRITA): 

Subitem 8.2.1.1 

ONDE SE LÊ: 

8.3.1. A prova escrita será aplicada somente na cidade de Fortaleza – CE terá a duração de 04h 

(quatro horas) na data e horário previstos no ANEXO III (Calendário) deste Edital nº 03/2015. 

Em nenhuma hipótese o participante poderá realizar as provas fora da data e local 

determinado para a execução da seleção. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada 

para as provas. 



LEIA-SE:  

8.3.1 A prova escrita será aplicada somente na cidade de Fortaleza – CE terá a duração de 02h 

(duas horas) na data e horário previstos no ANEXO III (Calendário) deste Edital nº 03/2015. Em 

nenhuma hipótese o participante poderá realizar as provas fora da data e local determinado 

para a execução da seleção. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para as 

provas. 

Item 8.4.  

ONDE SE LÊ: 

8.4. DA 3ª ETAPA (PROVA DE TÍTULO): Esta etapa VALE 10% (dez por cento) da nota final. 

 LEIA-SE:  

8.4. DA 2ª ETAPA (PROVA DE TÍTULO): Esta etapa VALE 10% (dez por cento) da nota final. 

Subitem 8.4.1 

ONDE SE LÊ: 

8.4.1. SERÃO AVALIADOS OS CURRÍCULOS DOS PARTICIPANTES QUE OBTIVEREM NO MÍNIMO 

50% DE ACERTOS NA PROVA TEÓRICA OBRIGATÓRIA. No limite estabelecido no item 8.2.1.6. 

Somente serão avaliados os demais currículos se houver vagas remanescentes 

LEIA-SE:  

8.4.1. SERÃO AVALIADOS OS CURRÍCULOS DOS PARTICIPANTES CLASSIFICADOS E 

SELECIONADOS EM QUANTITATIVO CORRESPONDENTE AO DOBRO DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERTADAS EM CADA ESPECIALIDADE, QUE OBTIVERAM, NO MÍNIMO, 50% DE ACERTOS NA 

PROVA TEÓRICA (OBRIGATÓRIA). No limite estabelecido no item 8.2.1.6, somente serão 

avaliados os demais currículos se houver vagas remanescentes. 

 

Ficam mantidas as demais condições do Edital. 

Fortaleza, 21 de outubro de 2015. 


