
 
 

ERRATA EDITAL Nº 07/2018 
 

Errata 1 - No item 4  
 

Onde se lê:  
 

4. DAS VAGAS E ESPECIALIDADES 

4.1. As vagas referentes as especialidades para ingresso no ano de 2018 estão distribuídas conforme Quadro I e 

II a seguir. 

 

 

Quadro I - Distribuição de Vagas com acesso direto 

 

Especialidade 
Duração do   
Programa 

Número de vagas 
abertas 

Situação do PRM 
na CNRM/MEC 

Pré-requisito 
* Vagas reservadas para 

as Forças Armadas 

Clínica Médica 02 anos 02 
Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Cirurgia Geral 02 anos 02 
Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Ortopedia e 

Traumatologia 
02 anos 02 

Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Ginecologia e 

Obstetrícia 
02 anos 02 

Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Medicina de Família 

e Comunidade 
02 anos 02** 

Credenciamento 5 

anos 
- 0 

 
 
Leia-se:  
 

4. DAS VAGAS E ESPECIALIDADES 

4.1. As vagas referentes as especialidades para ingresso no ano de 2018 estão distribuídas conforme Quadro I e 

II a seguir. 

 

Quadro I - Distribuição de Vagas com acesso direto 

 

Especialidade 
Duração do   
Programa 

Número de vagas 
abertas 

Situação do PRM 
na CNRM/MEC 

Pré-requisito 
* Vagas reservadas para 

as Forças Armadas 

Clínica Médica 02 anos 02 
Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Cirurgia Geral 02 anos 02 
Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Ortopedia e 

Traumatologia 
03 anos 02 

Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Ginecologia e 

Obstetrícia 
03 anos 02 

Credenciamento 

Provisório 
- 0 

Medicina de Família 

e Comunidade 
02 anos 05** 

Credenciamento 5 

anos 
- 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Errata 2 - No item 6.1  
 

Onde se lê:  

6.1. Primeira Etapa: Prova Teórica (classificatória e eliminatória) a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2018 

(segunda-feira), no horário de 17h00min às 20h00min, e que consistirá de exame escrito, objetivo, composto de 

50 questões, valendo 60% do total da nota final. 

 
Leia-se:  

6.1. Primeira Etapa: Prova Teórica (classificatória e eliminatória) a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2018 

(segunda-feira), no horário de 17h00min às 20h00min, e que consistirá de exame escrito, objetivo, composto de 

50 questões, valendo 90% do total da nota final. 

 

Errata 3 - No item 6.2 
 
Onde se lê:  

6.2. Segunda Etapa: contemplará os candidatos classificados na primeira etapa. 

I. Entrevista, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2018 (quinta-feira), às 18h00min, valendo 30% do total da 

nota final. 

Os candidatos serão chamados individualmente. 

II. Análise do Curriculum Vitae, valendo 10% da nota final, deverá ser entregue no dia da prova teórica, 

devidamente comprovado e em observância ao modelo apresentado neste Edital. 

 

Leia-se:  

6.2. Segunda Etapa: contemplará os candidatos classificados na primeira etapa. 

I. Entrevista e Análise do Curriculum Vitae, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2018 (quinta-feira), às 

18h00min, valendo 10% do total da nota final. 

Os candidatos serão chamados individualmente. 

 
 

Errata 4 - No item 7.1  
 

Onde se lê:  

7.1. DA PROVA TEÓRICA (1ª etapa): 

I. Todos os candidatos terão suas provas da 1ª etapa corrigidas por meio de processamento eletrônico; 

A nota da prova da 1ª etapa será calculada pelo total de questões da Folha de Respostas concordantes com o 

gabarito oficial definitivo da respectiva prova (variando de 0 a 100 pontos). Esta etapa corresponde a 60% 

(sessenta por cento) da nota final do processo seletivo. 

 
Leia-se:  

7.1. DA PROVA TEÓRICA (1ª etapa): 

II. Todos os candidatos terão suas provas da 1ª etapa corrigidas por meio de processamento eletrônico; 

A nota da prova da 1ª etapa será calculada pelo total de questões da Folha de Respostas concordantes com o 

gabarito oficial definitivo da respectiva prova (variando de 0 a 100 pontos). Esta etapa corresponde a 90% (noventa 

por cento) da nota final do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Errata 5 - No item 7.2 

 

Onde se lê:  

7.2. DA ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURICULUM VITAE (2ª etapa): 

I. A segunda etapa do processo seletivo é classificatória e será constituída de Entrevista (variando de 0 a 100 

pontos) com peso 30% (trinta por cento) da nota total e da análise de curriculum vitae (variando de 0 a 100 

pontos) com peso de 10% (dez por cento) da nota total; 

 

Leia-se:  

7.2. DA ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURICULUM VITAE (2ª etapa): 

II. A segunda etapa do processo seletivo é classificatória e será constituída de Entrevista e da análise de 

curriculum vitae (variando de 0 a 100 pontos) com peso de 10% (dez por cento) da nota total; 


