UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE

EDITAL n. 15/2020
Altera o Edital n. 272/2019 - que dispõe sobre as inscrições e estabelece
normas relativas à realização de Processo Seletivo para Médico Residente
para o ano 2020.
A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, torna púbica a alteração do Edital 272/2019, nos

seguintes termos:
1 DAS ALTERAÇÕES:
1.1 O subitem 2.8, do item “2 Dos Requisitos de Ingresso” para a vigorar com a redação abaixo:
2.8. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de
2020 para ingresso no Programa de Residência Médica, na coordenação do curso de Residência
Médica da UNESC.
1.2 Os subitens 4.2.1 e 4.2.4 do item “4 Das Etapas da Seleção”, passam a vigorar, conforme segue:
4.2.1 A entrevista será realizada no campus da UNESC, no período de 03 a 14 de fevereiro de
2020, em data e horário especifico para cada candidato, a ser divulgado dia 17 de dezembro de
2019 no Portal da Unesc (www.unesc.net)
4.2.4 A divulgação dos candidatos classificados na segunda etapa com as respectivas notas
será disponibilizada no dia 14 de fevereiro de 2020, no Portal da Unesc (www.unesc.net)
1.3 O subitem 5.2, do item “5 Dos recursos”, passa a vigorar com a seguinte redação:
5.2. Caberá recurso da segunda etapa, que deverá ser interposto exclusivamente através do email residenciamfc@unesc.net até às 12h do dia 17 de fevereiro de 2020, conforme formulário
do anexo III.
1.4 O resultado final estabelecido no subitem 6.2, passa a vigorar com a seguinte data para publicação:
6.2. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no site http://www.unesc.net, contendo
os nomes dos candidatos classificados, por ordem decrescente, na data de 18 de fevereiro de
2020.

1.5 O cronograma do Processo seletivo estabelecido no Anexo IV passa a vigorar com as seguintes
datas:
Anexo IV - cronograma DO PROCESSO SELETIVO
Data

Evento

12/09/2019 a 16/10/2019

Período de inscrições no site da ACM.

17/11/2019

Realização da Prova Escrita

05/12/2019

Divulgação dos Classificados na Prova Escrita

17/12/2019

Divulgação UNESC Local e Data da entrevista

03 a 14/02/2020

Entrevista e Pontuação de Currículo

14/02/2020

Publicação resultado segunda etapa UNESC

17/02/2020 até às 12h

Recurso resultado segunda etapa - Entrevista

18/02/2020

Publicação resultado final

18, 19 e 20/02/2020

Assinatura do termo de compromisso e matrícula

02/03/2020

Início do programa residência médica

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n. 272/2019
Criciúma/SC, 07 de fevereiro de 2020.

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta
Reitora da UNESC

