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PROCESSO SELETIVO 

Programa de Residência Médica N° 001/2020 

Edital de Convocação para as Provas  
13 de Dezembro de 2020 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, sob supervisão da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo para 
vagas do Programa de Residência Médica em Piracicaba, torna público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
DE MÚLTOPA ESCOLHA do Processo Seletivo - Programa de Residência Médica de admissão para primeiro ano dos 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA conforme segue: 

 
1. DA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
1.1 Todos os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas deverão comparecer na data, local e horário indicados 

a seguir para realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
1.1.1 A aplicação das provas objetivas será no dia 19 DE JANEIRO DE 2020. 
1.1.2 As provas serão realizadas na ETEC – DEPUTADO ARY DE CAMARGO PEDROSO, localizada na Rua Dr. João 

Conceição, nº 350, Bairro Paulista, Piracicaba/SP com horário da abertura dos portões as 8h30 e início 
das provas as 9h. 

1.1.3 Os candidatos deverão portar obrigatoriamente documento pessoal de identificação com foto. 
  

Piracicaba/SP, 02 de dezembro de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
   



 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal de Saúde 

Estado de São Paulo – Brasil 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

ANEXO I – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

Assunto:  Solicitação de isenção do Pagamento da Inscrição. 
Referente:  Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP 
  Processo Seletivo - Programa de Residência Médica Nº 001/2020 
Interessado:  GL Consultoria em Desenvolvimentos Social e Ação Educativa. 
 
 
Nome:  ........................................................................................................................................................... 
 
Especialidade: ............................................................................................... Inscrição: .................................. 
 
NIS:   ...............................................................................................  

(ATRIBUÍDO PELO CADÚNICO) 

 
 

Eu, acima qualificado, venho por meio deste REQUERER A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

INSCRIÇÃO no Processo Seletivo - Programa de Residência Médica nº 001/2020 do Município de Piracicaba, pois 

encontro-me enquadrado na situação prevista na Linha ............ RESOLUÇÃO CNRM Nº 07/2010. 

Para que a solicitação tenha efeito, encaminho em anexo os documentos solicitados no 

item 3.37.1 do Edital Normativo. 

a)............................................................................................................................................. 

b)............................................................................................................................................. 

c) ............................................................................................................................................. 

 
DECLARO que tenho conhecimento do Edital Normativo do Processo Seletivo - Programa de 

Residência Médica nº 001/2020 do Município de Piracicaba, e que estou de acordo com o eventual indeferimento do pedido, 
caso situações divergentes sejam apuradas por ocasião da análise dos documentos que ora apresento para comprovar minha 
situação de enquadramento em face das disposições legais.  

DECLARO que as informações por mim prestadas e a documentação juntada para a obtenção do 
benefício da isenção do pagamento do valor de inscrição no referido Processo Seletivo - Programa de Residência Médica são 
verdadeiras e estou ciente de que poderão ser objeto de diligência por parte da GL Consultoria e Prefeitura Municipal de 
Piracicaba.  

DECLARO, por fim, estar ciente de que se apresentar documentação falsa ou inidônea para obter 
a isenção de pagamento da inscrição prevista na legislação local, e se houver sido nomeado, ficarei sujeito à anulação da 
nomeação, com a instauração do devido processo administrativo e legal, nas esferas administrativa, civil e criminal.  

 

Piracicaba, .............. de ...................................... de 2019 
 
 
 

____________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES [PREVISÃO] 
 

 
CRONOGRAMA1(PREVISÃO) 

 
DESCRIÇÃO  DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital. 02/12/19 

Recursos contra o Edital. 03/12 a 04/12 

Publicação do resultado dos recursos contra o Edital. 05/12/19 

Inscrições (15 dias úteis) 05/12 a 26/12 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 05/12 a 12/12 

Data limite para a realização do pagamento da inscrição 27/12/19 

Divulgação das inscrições 08/01/20 

Recurso de indeferimento de inscrição/ condição especial para realização das provas 09/01 e 10/01 

Publicação do resultado dos recursos contra indeferimento das inscrições/ condição 
especial para realização das provas (se houver). 

13/01/20 

Homologação das inscrições 13/01/20 

Convocação e divulgação do local da prova. 13/01/20 

Data da prova. 19/01/20 

Divulgação do gabarito preliminar e caderno de questões. 20/01/20 

Recurso contra as questões e gabarito preliminar. 21/01 e 22/01 

Publicação do resultado preliminar da prova, gabarito homologado e resposta dos 
recursos contra questões e gabarito preliminar. 

28/01/20 

Recurso contra resultado preliminar da prova. 29/01 e 30/01 

Publicação dos resultados dos recursos – Resultado preliminar da prova. 04/02/20 

Publicação do resultado final. 04/02/20 

Homologação. 04/02/20 

Convocação para matrícula. 04/02/20 

Matrícula dos aprovados. 
14/02 (09h até 17h) 

15/02 (09h até as 13h) e  
17/02 (09h até as 15h) 

Acolhimento e boas-vindas aos alunos 28/02/20 

Início ano letivo da residência. 01/03/20 

 
 

 

                                                           
1

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Processo Seletivo, podendo as datas sofrer alterações, sem necessidade de prévio aviso aos candidatos, para 

atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba e GL Consultoria. 


