SOCIEDADE MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA

Hospital Nossa Senhora dos Prazeres

PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE
EDITAL Nº RM 01/2020
RETIFICAÇÃO I
Onde se lê:
5.5 As entrevistas serão realizadas no dia 14 e 15 de dezembro de 2020, a partir das 18h
na Clinitrauma Ortopedia e Traumatologia de Lages Ltda. localizada na rua Frei Rogério,
773, centro, Lages/SC. e cada candidato será responsável por obter informações
diretamente pelo telefone: (49) 3251 6777 falar com Elaine.
5.6 O candidato que não comparecer para a realização da segunda etapa do Processo
Seletivo será automaticamente desclassificado.
5.7 A aplicação da segunda etapa do processo seletivo é de responsabilidade Sociedade
Mãe da Divina Providência – Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Assim como,
qualquer eventualidade em termos de recursos relacionados a essa etapa é de competência
da banca de arguição, devendo o recurso ser protocolado no endereço rua Hercílio Luz,
35, centro, através da correspondência registrada. Os candidatos que desejarem ingressar
com recurso em relação a esta etapa deverão fazê-lo até o dia 18/12/2020.
5.8 O Resultado final do processo seletivo será publicado no site www.clinitrauma.com.br
no dia 21/12/2020.
5.9 Os candidatos aprovados deverão proceder à matrícula no dia 11/01/2021 para
ingresso no Programa de Residência Médica. A matrícula deverá ser realizada
diretamente na Clinitrauma Ortopedia e Traumatologia de Lages Ltda. No caso dos
candidatos aprovados não se matricularem dentro período, serão caracterizados como
desistentes da vaga e o centro de estudos prosseguirá chamando para matrícula os
candidatos classificados sequencialmente em ordem decrescente de classificação.

Lê- se:
5.5 As entrevistas serão realizadas no dia 05 de Janeiro de 2021, a partir das 18h na
Clinitrauma Ortopedia e Traumatologia de Lages Ltda. localizada na rua Frei Rogério,
773, centro, Lages/SC. e cada candidato será responsável por obter informações
diretamente pelo telefone: (49) 3251 6777 falar com Elaine.
5.6 O candidato que não comparecer para a realização da segunda etapa do Processo
Seletivo será automaticamente desclassificado.
5.7 A aplicação da segunda etapa do processo seletivo é de responsabilidade Sociedade
Mãe da Divina Providência – Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Assim como,
qualquer eventualidade em termos de recursos relacionados a essa etapa é de competência
da banca de arguição, devendo o recurso ser protocolado no endereço rua Hercílio Luz,
35, centro, através da correspondência registrada. Os candidatos que desejarem ingressar
com recurso em relação a esta etapa deverão fazê-lo até o dia 08/01/2021.
5.8 O Resultado final do processo seletivo será publicado no site www.clinitrauma.com.br
no dia 11/01/2021
5.9 Os candidatos aprovados deverão proceder à matrícula no dia 30/01/2021 para
ingresso no Programa de Residência Médica. A matrícula deverá ser realizada
diretamente na Clinitrauma Ortopedia e Traumatologia de Lages Ltda. No caso dos
candidatos aprovados não se matricularem dentro período, serão caracterizados como
desistentes da vaga e o centro de estudos prosseguirá chamando para matrícula os
candidatos classificados sequencialmente em ordem decrescente de classificação.
Onde se lê:
ANEXO IV - CRONOGRAMA SEGUNDA ETAPA

Data
14/12/2020 e 15/12/2020
16/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
11/01/2021
01/03/2021

Evento
Data Entrevista e Arguição de Currículo
Publicação resultado
Recurso Entrevista
Publicação resultado final
Assinatura do termo de compromisso e matrícula
Início dos programas

Lê- se:

ANEXO IV - CRONOGRAMA SEGUNDA ETAPA

Data
05/01/2021
06/01/2021
08/01/2021
11/01/2021
30/01/2021
01/03/2021

Evento
Data Entrevista e Arguição de Currículo
Publicação resultado
Recurso Entrevista
Publicação resultado final
Assinatura do termo de compromisso e matrícula
Início dos programas

Lages, 25 de Novembro de 2020.

