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PROCESSOS ELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA 
SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS-2022 
PARA INÍCIODASATIVIDADES EM2023 
 
RETIFICAÇÃO 1- EDITAL nº 001/2022/COREME/SCR 

Onde lê-se: 

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Serão aceitas inscrições somente via internet, no período estabelecido no Cronograma 
deste Edital, de 16/12/2022 a 20/01/2023, de 09:00 horas às 18:00 horas (Horário de 
Brasília). 

3.2 O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta 
reais), com vencimento no dia subsequente à conclusão da inscrição deverá ser paga 
nas agências dos bancos especificados ou via débito eletrônico, por meio de guia de 
pagamento emitida após o preenchimento do formulário de inscrição pela Internet. Em 
caso de perda do prazo constante na primeira via, poderá ser emitida segunda via com 
data de vencimento máximo no dia 21/01/2023. 

3.15 O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica, 
prótese auditiva, marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de 
saúde, necessitar de condições especiais para fazer a prova, deverá obrigatoriamente 
entrar em contato com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo até o dia 
20/01/2023 pessoalmente ou por e-mail: contato@aremg.org.br e será respondido até 
dia 30/01/2023. A condição especial se refere à adaptação de uma sala em um dos 
prédios onde será aplicada a prova para os demais candidatos. Em nenhuma hipótese a 
prova poderá ser realizada fora desses prédios previstos. 

3.16 No caso de a inscrição e o pagamento da guia de recolhimento terem sido realizados 
dentro dos prazos previstos, mas não for emitida a confirmação de sua inscrição ou no 
comprovante constem dados incorretos, cabe ao candidato o envio de e-mail 
informando o número de sua inscrição, a data e a forma de pagamento, e os dados que 
não correspondam ao descrito, para contato@aremg.org.br, até o dia 24/01/2023, 
IMPRETERIVELMENTE, que será respondido até o dia 26/01/2023 com as orientações 
necessárias. 

Leia-se 

3.1 Serão aceitas inscrições somente via internet, no período estabelecido no Cronograma 
deste Edital, de 16/12/2022 a 30/01/2023, de 09:00 horas às 18:00 horas (Horário de 
Brasília). 
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3.7 O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta 
reais), com vencimento no dia subsequente à conclusão da inscrição deverá ser paga 
nas agências dos bancos especificados ou via débito eletrônico, por meio de guia de 
pagamento emitida após o preenchimento do formulário de inscrição pela Internet. Em 
caso de perda do prazo constante na primeira via, poderá ser emitida segunda via com 
data de vencimento máximo no dia 31/01/2023. 

3.15 O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica, 
prótese auditiva, marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de 
saúde, necessitar de condições especiais para fazer a prova, deverá obrigatoriamente 
entrar em contato com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo até o dia 
30/01/2023 pessoalmente ou por e-mail: contato@aremg.org.br e será respondido até 
dia 06/02/2023. A condição especial se refere à adaptação de uma sala em um dos 
prédios onde será aplicada a prova para os demais candidatos. Em nenhuma hipótese a 
prova poderá ser realizada fora desses prédios previstos. 

3.18 No caso de a inscrição e o pagamento da guia de recolhimento terem sido realizados 
dentro dos prazos previstos, mas não for emitida a confirmação de sua inscrição ou no 
comprovante constem dados incorretos, cabe ao candidato o envio de e-mail 
informando o número de sua inscrição, a data e a forma de pagamento, e os dados que 
não correspondam ao descrito, para contato@aremg.org.br, até o dia 30/01/2023, 
IMPRETERIVELMENTE, que será respondido até o dia 03/02/2023 com as orientações 
necessárias. 

Onde lê-se: 

5 DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.2 No período de 27/01/2023 a 31/01/2023 o candidato deverá acessar o site 
www.aremg.org.br no menu “Processo Seletivo”, onde será disponibilizado o 
comprovante com a confirmação da inscrição e indicação do local e sala de realização da 
prova. O comprovante deverá ser impresso e os dados conferidos. 

Leia-se 

5.2 No período de 02/02/2023 a 05/02/2023 o candidato deverá acessar o site 
www.aremg.org.br no menu “Processo Seletivo”, onde será disponibilizado o 
comprovante com a confirmação da inscrição e indicação do local e sala de realização da 
prova. O comprovante deverá ser impresso e os dados conferidos. 
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Onde lê-se: 

20 Cronograma do Processo Seletivo 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO Data prevista 

Divulgação do Edital em plataforma digital da AREMG e Site da 
SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS. 

08/12/2022 

Inscrições, preenchimento e envio de comprovantes: Currículo 
documentado (arquivo pdf), documentação de solicitação da 
Pontuação Adicional (arquivo 
pdf) 

23/12/2022 à 
20/01/2023 

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa 
de inscrição 

21/01/2023 

Disponibilização para consulta individual da situação da inscrição 
de cada candidato (deferida ou indeferida) 

23/01/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
Interposição de recursos contra indeferimento ou não 
confirmação de inscrição 

24/01/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital do resultado 
da análise dos recursos contra indeferimento ou não confirmação 
de inscrição 

26/01/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital da relação 
definitiva de candidatos inscritos 

26/01/2023 

Período para impressão do comprovante de inscrição pelo 
candidato 

27/01 a 31/01/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital dos locais e 
horário de realização da Prova Objetiva 

31/01/2023 

Aplicação da prova objetiva presencial nas cidades de Cuiabá-MT 
e Rondonópolis –MT 

12/02/2023 

Divulgação em plataforma digital do gabarito preliminar e relação 
dos candidatos com solicitação de pontuação adicional 

12/02/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
Interposição de recursos contra gabarito preliminar, formulação 
ou conteúdo de questão da Prova Objetiva e contra Pontuação 
Adicional 

13/02 e 14/02/2023 

Divulgação em plataforma digital do resultado da análise dos 
recursos contra gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de 
questão da Prova Objetiva e contra Pontuação Adicional 

15/02/2023 

Disponibilização em plataforma digital para consulta individual do 
desempenho (pontuação) na Prova Objetiva e na Análise 
Curricular. 

15/02/2023 
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Disponibilização de campo em plataforma digital para 
interposição de recursos contra desempenho (pontuação) na 
Prova Objetiva e (pontuação) na Análise Curricular. 

16/02 e 17/02/2023 

Divulgação em plataforma digital do resultado da análise dos 
recursos contra desempenho (pontuação) na Prova Objetiva e na 
Análise Curricular. 

18/02/2023 

Disponibilização, em plataforma digital, do desempenho 
(pontuação) na Prova Objetiva e na Análise Curricular após análise 
dos recursos. 

20/02/2023 

Disponibilização, em plataforma digital, do desempenho final do 
candidato 

20/02/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
interposição derecursos contra resultado. 

21/02 a 22/02/2023 

Divulgação em plataforma digital resultado final e primeira 
convocação para matrícula (previsão) 

23/02/2023 

Leia-se 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO Data prevista 

Divulgação do Edital em plataforma digital da AREMG e Site da 
SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS. 

08/12/2022 

Inscrições, preenchimento e envio de comprovantes: Currículo 
documentado (arquivo pdf), documentação de solicitação da 
Pontuação Adicional (arquivo pdf) 

23/12/2022 à 
30/01/2023 

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa 
de inscrição 

31/01/2023 

Disponibilização para consulta individual da situação da inscrição 
de cada candidato (deferida ou indeferida) 

30/01/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
Interposição de recursos contra indeferimento ou não 
confirmação de inscrição 

Até 30/01/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital do resultado 
da análise dos recursos contra indeferimento ou não confirmação 
de inscrição 

Até 30/01/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital da relação 
definitiva de candidatos inscritos 

01/02/2023 

Período para impressão do comprovante de inscrição pelo 
candidato 

02/02/2023 

Disponibilização para consulta em plataforma digital dos locais e 
horário de realização da Prova Objetiva 

02/02/2023 

Aplicação da prova objetiva presencial nas cidades de Cuiabá-MT 
e Rondonópolis –MT 

12/02/2023 
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Divulgação em plataforma digital do gabarito preliminar e relação 
dos candidatos com solicitação de pontuação adicional 

12/02/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
Interposição de recursos contra gabarito preliminar, formulação 
ou conteúdo de questão da Prova Objetiva e contra Pontuação 
Adicional 

13/02 e 14/02/2023 

Divulgação em plataforma digital do resultado da análise dos 
recursos contra gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de 
questão da Prova Objetiva e contra Pontuação Adicional 

15/02/2023 

Disponibilização em plataforma digital para consulta individual do 
desempenho (pontuação) na Prova Objetiva e na Análise 
Curricular. 

15/02/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
interposição de recursos contra desempenho (pontuação) na 
Prova Objetiva e (pontuação) na Análise Curricular. 

16/02 e 17/02/2023 

Divulgação em plataforma digital do resultado da análise dos 
recursos contra desempenho (pontuação) na Prova Objetiva e na 
Análise Curricular. 

18/02/2023 

Disponibilização, em plataforma digital, do desempenho 
(pontuação) na Prova Objetiva e na Análise Curricular após análise 
dos recursos. 

20/02/2023 

Disponibilização, em plataforma digital, do desempenho final do 
candidato 

20/02/2023 

Disponibilização de campo em plataforma digital para 
interposição derecursos contra resultado. 

21/02 a 22/02/2023 

Divulgação em plataforma digital resultado final e primeira 
convocação para matrícula (previsão) 

23/02/2023 

 

Rondonópolis, 23 de Janeiro de 2023.  
 

 

 

 

 

Dr. João Tatsuro Katsuyama Júnior 
Ginecologista e Obstetra 

CRM-MT nº 5355 – RQE nº 2580 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

(COREME) 


