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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS 

ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA “CÂNDIDO SANTIAGO” 

GRUPO DE TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E 

MULTIPROFISSIONAL DA SES-GO 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03/2016 AO EDITAL N.13/2016 SEST-SUS/SES-GO  

  

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

 

A Presidente do Grupo Técnico (GT) do processo Seletivo Unificado de Residência Médica e 

Multiprofissional da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Portaria n. 296/2016-GAB/SES e em conformidade com o Termo de Cooperação 

Técnica, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) e com as disposições legais vigentes, torna público o presente Edital Complementar que: 
 

1. retifica o Anexo I, quanto a data da publicação das Inscrições Homologadas, a Divulgação da listagem 
preliminar dos candidatos que têm direito à pontuação referente ao PROVAB, ao prazo para recurso 
contra o resultado da homologação das inscrições, o prazo para recurso contra a listagem preliminar dos 
candidatos que terão direito ao PROVAB e o resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos 
que solicitaram tempo adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 
 
De acordo com a retificação o Anexo I, passa a vigorar o cronograma com as seguintes datas: 
 

21/10/16 
 Publicação das inscrições homologadas. 

 Divulgação da listagem preliminar dos candidatos que têm direito à pontuação 
referente ao PROVAB. 

24 e 25/10/16 
 Prazo para recurso contra o resultado da homologação das inscrições. 

 Prazo para recurso contra a listagem preliminar dos candidatos que têm direito à 

pontuação referente ao PROVAB. 

25/10/16  Resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos que solicitaram 

tempo adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 

 

 

 

 

Goiânia, 19 de outubro de 2016. 

Glaucimeire Marquez Franco 

Presidente Grupo Técnico do Processo Seletivo Unificado - SEST-SUS/SES-GO 


