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EDITAL Nº 01/2021 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (HC/UFG), RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 

EM MEDICINA VETERINÁRIA NOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DA UFG E UFJ – 2022. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATA EVENTO 

10/09/21  Publicação do Edital e dos Anexos. 

 13 e 14/09/21  Prazo para interposição de recursos contra o Edital e os Anexos. 

17/09/21  Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e os Anexos. 

20 a 22/09/21  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

20/09 a 18/10/21 

 Prazo para realizar inscrição e gerar boleto bancário da taxa de inscrição – no 

dia 18/10/2021 até às 12h00. 

 Prazo para realizar upload do laudo médico dos candidatos que se declararam 

como pessoa com deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas. 

27/09/21 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa 

de inscrição. 

28 e 29/09/21 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

07/10/21 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

25/10/21 

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload do laudo 

médico que se declararam como pessoa com deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional. 

 Publicação da relação dos pedidos de condições especiais para realização das 

provas, na página do processo seletivo, e divulgação no Portal do Candidato / 

Requerimento. 

 Data limite final para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no 

ato da inscrição, com exceção do nome e número do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF). 

26 e 27/10/21 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições 

homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos que 

realizaram o upload do laudo médico que se declararam como pessoa com 

deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 



 

03/11/21 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload do laudo 

médico que se declararam como pessoa com deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar dos 

candidatos que realizaram o upload do laudo médico que se declararam como 

pessoa com deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

10/11/21  Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva. 

15/11/21  Realização da prova objetiva. 

16/11/21  Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

17 e 18/11/21  Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva. 

06/12/21 

 Publicação do gabarito final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da 

prova objetiva. 

07/12/21 
 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do boletim de desempenho da prova objetiva. 

08 e 09/12/21  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. 

15/12/21 

 Publicação do resultado final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

prova objetiva. 

16 a 20/12/21  Prazo para upload do Currículo.  

04/01/22 
 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Defesa do 

Currículo (somente para os candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial). 

06 e 07/01/22 
 Realização da defesa do Currículo (somente para os candidatos ao Programa 

de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

21/01/22 

 Publicação do resultado preliminar da Análise do Currículo. 

 Publicação do resultado preliminar da análise e defesa do Currículo (para os 

candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial). 

24 e 25/01/22 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise do 

Currículo. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da análise e defesa do 

Currículo (para os candidatos ao Programa de Residência em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial). 

02/02/22 

 Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo. 

 Publicação do resultado final da Análise do Currículo. 

 Publicação do resultado final da análise e defesa do Currículo (para os candidatos 

ao Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia  Bucomaxilofacial). 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

análise e defesa do Currículo (para os candidatos ao Programa de Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado da Análise do Currículo. 



 

03 e 04/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo 

Seletivo. 

08/02/22 

 Publicação do resultado final do Processo Seletivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

processo seletivo. 

09/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos aprovados em primeira 

chamada. 

11/02/22  Publicação do edital de convocação para a segunda chamada. 

15/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos aprovados em segunda 

chamada. 

17/02/22  Publicação do edital de convocação para a terceira chamada. 

21/02/22 
 Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos aprovados em terceira 

chamada. 

02/03/22 

 Acolhimento aos candidatos, com presença obrigatória – orientações gerais sobre o 

funcionamento da residência multiprofissional, uniprofissional e área profissional 

de saúde, normas, condições e planejamento do programa.  

 Início do Programa de Residência Multiprofissional, uniprofissional e Área 

Profissional de saúde. 

04/03/22  Realização de chamada pública, caso restem vagas. 

 

 

 

 


