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EDITAL COREME/SISE-SUS 001/2023 - RETIFICAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

A Fundação Escola de Saúde Pública retifica os itens abaixo listados do Edital 

COREME/SISE-SUS 001/2023, publicado em 09 janeiro de 2023, ficando as demais 

disposições e informações inalteradas. 

 

Onde se Iê: 

13.1 O candidato poderá interpor recurso quanto ao resultado parcial do 

processo seletivo, em formulário próprio disponível no link  

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87, conforme calendário constante na 

Tabela I do item 16 deste Edital.  

 

13.2 Os recursos serão apreciados pela Comissão de Seleção e seu resultado 

será apresentado conforme calendário constante na Tabela I do item 16 deste 

Edital. 

 

Leia-se: 

13. DOS RECURSOS 

13.1 O candidato poderá interpor recurso quanto a homologação das inscrições 

do Processo seletivo, em formulário próprio disponível no link  

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87 , conforme calendário constante na 

Tabela I do item 16 deste edital. 

13.2 O candidato poderá interpor recurso quanto a solicitação da taxa de isenção 

de inscrição do Processo seletivo, em formulário próprio disponível no link  

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87 , conforme calendário constante na 

Tabela I do item 16 deste edital. 

13.3 O candidato poderá interpor recurso quanto ao gabarito provisório do 

processo seletivo, em formulário próprio disponível no link  

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87
https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87
https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87


 
https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87 , conforme calendário constante na 

Tabela I do item 16 deste Edital. 

13.4 O candidato poderá interpor recurso quanto ao resultado parcial do 

processo seletivo, em formulário próprio disponível no link  

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87, conforme calendário constante na 

Tabela I do item 16 deste Edital. 

 

13.5 Os recursos serão apreciados pela Comissão de Seleção e seu resultado 

será apresentado conforme calendário constante na Tabela I do item 16 deste 

Edital. 

 

Onde se Iê: 

16. DO CRONOGRAMA 

TABELA I 

09/01/2023 Publicação do Edital 

09/01 a 07/02/2023/ Período de Inscrições 

09/01 a 07/02/2023/ Período de solicitação de condição especial/tempo adicional para 

realização da prova 

09 a 19/01 /2023 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição. 

20/01/2023 Entrega de documentos para comprovação necessária para isenção 

de taxa de inscrição  

22/01/2023 Resultado preliminar do pedido de isenção de taxa de inscrição 

23/01/2023 Recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

24/01/2023 Respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição e resultado final das solicitações de 

isenção de taxa de inscrição. 

07/02/2023 Entrega de documentos para comprovação de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova 

07/02/2023 Às 23h59min – Término das inscrições 

https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87
https://forms.gle/Gw8HjvMcVfo5hcq87


 

08/02/2023 Resultado preliminar, por email, das solicitações de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova 

08/02/2023 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

09/02/2023 Resultado final, por email, das solicitações de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova  

09/02/2023 Último dia para envio do comprovante de pagamento para o e-mail da 

COREME 

10/02/2023 Publicação da homologação das inscrições 

10/02/2023 Divulgação local das salas de provas 

12/02/2023 Aplicação da prova objetiva  

12/02/2023 Publicação do gabarito provisório 

13/02/2023 Interposição dos recursos do gabarito provisório 

15/02/2023 Publicação do resultado parcial  

16/02/2023 Prazo para interposição de Recurso quanto o resultado parcial  

17/02/2023 Resultado Final 

23 e 24/02/2023 Período de Matrícula 

01/03/2023 Início das aulas 

 

 

Leia-se: 

16. DO CRONOGRAMA 

TABELA I 

09/01/2023 Publicação do Edital 

09/01 a 07/02/2023/ Período de Inscrições 

09/01 a 07/02/2023/ Período de solicitação de condição especial/tempo adicional para 

realização da prova 



 

09 a 19/01 /2023 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição. 

20/01/2023 Entrega de documentos para comprovação necessária para isenção 

de taxa de inscrição  

24/01/2023 Resultado preliminar do pedido de isenção de taxa de inscrição 

25/01/2023 Recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

26/01/2023 Respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição e resultado final das solicitações de 

isenção de taxa de inscrição. 

07/02/2023 Entrega de documentos para comprovação de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova 

07/02/2023 Às 23h59min – Término das inscrições 

08/02/2023 Resultado preliminar, por email, das solicitações de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova 

08/02/2023 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

09/02/2023 Resultado final, por email, das solicitações de condição 

especial/tempo adicional para realização da prova  

09/02/2023 Último dia para envio do comprovante de pagamento para o e-mail da 

COREME 

10/02/2023 Publicação da homologação das inscrições 

10/02/2023 Divulgação local das salas de provas 

11/02/2023 Prazo para interposição de recurso quanto a homologação das 

inscrições até 18:00h 

11/02/2023 Resultado das solicitações de homologação da inscrição. 

12/02/2023 Aplicação da prova objetiva  

12/02/2023 Publicação do gabarito provisório. 

13/02/2023 Prazo para interposição dos recursos do gabarito provisório. 



 

14/02/2023 Publicação do gabarito final 

15/02/2023 Publicação do resultado parcial. 

16/02/2023 Prazo para interposição de Recurso quanto o resultado parcial. 

17/02/2023 Resultado Final 

23 e 24/02/2023 Período de Matrícula 

01/03/2023 Início das aulas 

 

 

Palmas-TO, 11 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Gecilda Régia Ramalho Vale Cavalcante 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 

 


