
 

 

2ª CORRIGENDA AO EDITAL N.º 01/2015 – ACESSO DIRETO 

O Coordenador Geral em exercício da Seleção Unificada para os Programas de Residência 

Médica do Estado do Ceará – SURCE, no exercício de suas atribuições, considerando a 

necessidade de readequação do edital ao teor da resolução CNRM nº. 2 de 27 de dezembro de 

2015; considerando os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; TORNA 

PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, a 2ª corrigenda ao EDITAL Nº 01/2015, 

NO ITEM 8.5, nos seguintes termos:  

ONDE SE LÊ: 

8.5. DA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL.  

 
O participante que no ato da inscrição declarou ter participado ou estar participando do 

PROVAB - Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica e outros e que entregou 

o respectivo documento comprobatório, receberá pontuação adicional de 10% na nota. 

As notas são padronizadas todas as provas valem 100 pontos os pesos variam nesta seleção:  
 
I – Formula aplicada para a 1ª Etapa: N1D = (N1Ex9)  
II – Formula aplicada para a 2ª Etapa: N2D = (N2Ex1)  
III – Formula aplicada para a nota final: NF = (N1D) + (N2D) = 100%  
Onde: N1E: nota da primeira etapa; N2E: nota da segunda etapa; N1D: nota definitiva da 1a Etapa, 

correspondente a 90% (cinquenta por cento) da nota final; N2D: nota definitiva da 2a Etapa, 

correspondente a 10% (quarenta por cento) da nota final; NF: nota final do candidato. 

LEIA-SE: 

8.5. DA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL PARA CADA ETAPA  

 
O participante que no ato da inscrição declarou ter participado ou estar participando do 
PROVAB – Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica e outros e que entregou 
o respectivo documento comprobatório, receberá pontuação adicional de 10% na nota, após a 
classificação, modificando a colocação, e também nas demais fases dentro da mesma 
perspectiva. 
As notas são padronizadas todas as provas valem 100 pontos os pesos variam nesta seleção:  
 
I – Formula aplicada para a 1ª Etapa: N1D = (N1Ex9)  
II – Formula aplicada para a 2ª Etapa: N2D = (N2Ex1)  
III – Formula aplicada para a nota final: NF = (N1D) + (N2D) = 100%  
Onde: N1E: nota da primeira etapa; N2E: nota da segunda etapa; N1D: nota definitiva da 1a Etapa, 

correspondente a 90% (cinquenta por cento) da nota final; N2D: nota definitiva da 2a Etapa, 

correspondente a 10% (quarenta por cento) da nota final; NF: nota final do candidato. 

 

OBS 1 : Informa-se que a pontuação já esta sendo atribuída em todas as fases,  aos candidatos 
que cumpriram os requisitos exigidos no Edital nº 01/2015 e nas disposições legais para o caso 
em comento.  

OBS 2: Ficam mantidas as demais condições do Edital. 

Fortaleza, 21 de dezembro de 2015. 


