PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA MÉDICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG EM MARÇO DE 2018
NOTA DE ESCLARECIMENTO - Envio do currículo - Edital 06/2017
A Secretaria da Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa
Jr., da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, informa que conforme prevê o item 3.2.13
do Edital 06/2017: "Os candidatos selecionados para a segunda etapa que deixarem de enviar
o curriculum vitae no prazo determinado e/ou não comparecerem à arguição do Curriculum
Vitae estarão automaticamente eliminados do processo seletivo".
Recebemos alguns contatos de candidatos informando sobre o esquecimento no envio do
currículo via Correios e solicitando a entrega direta do currículo no dia previsto para a presença
na Fase 2. Infelizmente não será possível, pois o item 3.2.13 do edital é claro. O Edital deve ser
cumprido e exceções afetariam a transparência e lisura do processo seletivo, além de
prejudicar àqueles candidatos que da mesma forma deixaram de participar do processo
seletivo por não conseguirem encaminhar o currículo no prazo estabelecido.
Outrossim, percebemos que alguns candidatos não realizaram a leitura do edital 06/2017,
recebemos várias ligações telefônicas, e-mails de candidatos que entre diversos
questionamentos não sabiam onde localizar o referido edital, o qual foi divulgado no 4º item
acima do Edital AMRIGS, junto aos editais de todas as Instituições que utilizaram o Exame
AMRIGS na primeira fase: (http://www.amrigs.org.br/index.php?p=uni_exame) e
(http://publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/publicacao/legislacao/legislacao.php?co
ncurso=438&cod_leg=139%20&idpub=473846).
Além disso, foi divulgado nos jornais que o Edital 06/2017 foi publicado na página da FURG em:
www.siposg.furg.br. Ao acessar o SIPOSG, o candidato tem acesso a uma página de abertura
(Informações) na qual consta um resumo do edital 06/2017, com uma mensagem inicial em
destaque: "Atenção: Recomenda-se a leitura integral e atenta deste Edital antes de realizar a
inscrição". Neste resumo foi divulgado o Cronograma da Seleção, no qual estão especificadas
as etapas do processo seletivo, entre elas:
Etapas
Envio dos Currículos para a FURG

Datas
14/12/2017 a 22/12/2017

Pelo exposto, a necessidade de envio prévio do currículo pelos candidatos estava amplamente
divulgada.
Rio Grande, 05/01/2018.
Márcia da Graça Marques Medeiros
Secretária Geral da Faculdade de Medicina
COREME - FURG

