
 

COMUNICADO – EDITAL Nº 02/2022 

 

O Coordenador Geral do Processo Seletivo Unificado para Residência Médica do 
Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, ALERTA que, no período de 17/01 a 
20/01/2023, será realizada a ORDENAÇÃO DA LISTA DE PRIORIDADE DA 
ESPECIALIDADE E INSTITUIÇÕES, sendo uma etapa obrigatória e eliminatória.  

Importante ressaltar o que dispõe o item 14 do Edital, em relação a ordenação da 
lista de prioridade (s) e opção de continuidade, conforme o que segue abaixo: 

14.1. Para os Participantes que tiverem seu nome divulgado nas listas 
classificatórias (classificados e classificáveis), em sua área individual, 
será disponibilizado um link para que seja, obrigatoriamente, realizada 
a ordenação da lista de prioridade da (s) especialidade (s) e instituição 
(ões), no período estabelecido no Anexo II (Calendário).   

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. 

14.2. Como critério de sugestão, a coordenação indica que o 
participante faça somente a ordenação das especialidades/instituições 
que efetivamente tenha interesse em ser matriculado, uma vez que dará 
celeridade aos procedimentos de matrícula pelos verdadeiramente 
interessados e evitará que o participante seja obrigado a realizar 
matrícula em instituição que não tem interesse em permanecer. 

14.3. O Participante classificado ou classificável que não acessar o 
sistema computacional, conforme estabelecido no subitem 14.1 será 
considerado DESISTENTE e não terá seu nome divulgado nas 
convocações para matrícula, não podendo pleitear matrícula/vaga em 
nenhuma hipótese. 

14.4. A ordenação da lista de prioridade da especialidade/instituições 
pelos classificáveis não confere direito imediato ao participante 
(classificável) a qualquer vaga indicada por este, sendo somente 
convocado em caso de vagas remanescentes não preenchidas pelos 
participantes classificados, em conformidade com os critérios aqui 
estabelecidos. 

Por fim, este COMUNICADO não isenta o Participante de verificar e atender todos 
os tempos do Edital Regulador.  

Fortaleza, 17 de janeiro de 2023 

 

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


