
 

 

COMUNICADO – EDITAL Nº 02/2022 

 

O Coordenador Geral do Processo Seletivo Unificado para Residência 
Médica do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, COMUNICA que, no dia 
24 e 25 de janeiro de 2023, será oportunizado O AJUSTE DA ORDENAÇÃO DA 
LISTA DE PRIORIDADE DA ESPECIALIDADE E INSTITUIÇÕES, considerando 
o que segue. 

Considerando que somente participaria da 2ª etapa, os seguintes participantes, nos 
termos do Edital Regulador: 

8.15. Participará da etapa seguinte (2.ª Etapa) o Participante 
classificado, que obtiver 50% (cinquenta por cento) de acertos no 
exame escrito (objetivo) e que for selecionado dentro do 
quantitativo de quatro vezes do número de vagas em cada 
programa, ou em maior número, caso a Coordenação, por 
mera discricionariedade, tenha decidido o aumento.  

8.16. Será divulgada a lista de classificados e selecionados para a 
2ª etapa - análise curricular, na data estabelecida no Anexo II 
(Calendário) deste Edital.  

Considerando a lista dos selecionados para 2ª Etapa divulgada no link 

(https://www.resmedceara.ufc.br/ares/wp-content/uploads/2022/11/ACESSO-DIRETO-

Classificados-e-selecionados-para-2a-etapa-Analise-curricularrepublicacao.pdf).  

Considerando que alguns participantes equivocadamente selecionaram, em desacordo 

com o estabelecido no instrumento convocatório, especialidades as quais não 

estavam classificadas para a 2ª Etapa e não podem ser convocados para matrícula. 

Considerando o que dispõe o item 13.3: "A classificação final obedecerá à ordem 

decrescente do número de pontos obtidos na nota final pelos participantes classificados 

do mesmo programa, que tenham participado de todas as etapas do PSU-RESMED/CE.". 

Considerando o item 1.10., o qual determina que “O Coordenador Geral do processo 

de seleção, em todas os procedimentos desta seleção, resolverá os casos omissos deste 

Edital e, nos casos em que a dúvida persistir, será ouvida a CEREM/CE e, em última 

instância, a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).” 



Informa-se que, em nome da boa-fé, será oportunizado a todos os participantes a alteração 

da ordenação de especialidades (incluir, excluir etc), até o dia 24 de janeiro de 2023, 

conforme aditivo ao Edital. 

Não obstante o acima exposto, os participantes que tenham selecionado especialidades as 

quais não foram classificadas para 2ª Etapa, caso não acessem o sistema, serão 

consideradas apenas aquelas que tenham sido aprovados (selecionados para 2ª 

Etapa), desde que cumpridos os demais requisitos do edital.  

Aqueles participantes que tenham escolhido somente especialidades as quais não 

tenham sido selecionados para 2ª Etapa, caso não acessem o sistema para a devida 

alteração da ordenação, serão considerados desistentes do certame, haja vista 

ausência de cumprimento dos termos do Instrumento Convocatório (Opção de 

continuidade), nos termos abaixo: 

14.1.1. Para aquele (s) candidato (s) que se inscreveu (ram) em 

especialidade (s) que tenha apenas uma instituição, deverá marcar 

a opção de continuidade no certame, no período estabelecido no 

Anexo II (Calendário), uma vez que o PROCEDIMENTO É 

OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CANDIDATOS.  

Ademais, quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos, o Participante poderá entrar em 

contato por meio do e-mail contato@resmedceara.ufc.br  

 

Fortaleza, 23 de janeiro de 2023. 

 

Prof. Salustiano Gomes de Pinho Pessoa 
(Coordenador Geral do Ares) 


