GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA
COMISSÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 006/2019 DO CEFOR-RH/PB
2ª ERRATA
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio do Centro Formador de
Recursos Humanos da Paraíba (CEFOR-RH/PB), da Comissão da Residência Multiprofissional
(COREMU) da SES-PB e da Comissão do Processo Seletivo da COREMU/SES-PB, no uso de suas
atribuições legais, resolve tornar pública a 2ª errata ao Edital nº 006/2019, de 21 de dezembro de 2019.

ONDE SE LÊ:
[...]

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.1 As inscrições serão efetuadas online no período de 21 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de
2020.

Para

isso,

o

candidato

deverá

acessar

o

endereço

eletrônico

https://forms.gle/o2TJm12RC22sk2i57 a partir das 00h do dia 21 de dezembro de 2019 até às 16h do
dia 20 de janeiro de 2020, observando as seguintes informações:
3.1.2 Após as 16h do dia 20 de janeiro de 2020 não será mais possível acessar o formulário de
requerimento de inscrição;

LEIA-SE:
[...]

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.1 As inscrições serão efetuadas online no período de 21 de dezembro de 2019 a 26 de janeiro de
2020.

Para

isso,

o

candidato

deverá

acessar

o

endereço

eletrônico

https://forms.gle/o2TJm12RC22sk2i57 a partir das 00h do dia 21 de dezembro de 2019 até às 16h do
dia 26 de janeiro de 2020, observando as seguintes informações:
3.1.2 Após as 16h do dia 26 de janeiro de 2020 não será mais possível acessar o formulário de
requerimento de inscrição;

ONDE SE LÊ:
[...]

3.6 Da homologação das inscrições
3.6.1 A homologação das inscrições será dada a conhecer aos candidatos pelo endereço eletrônico do
CEFOR-RH/PB e/ou do Governo do Estado, a partir do dia 21 de janeiro de 2020.
3.6.2 No caso de não homologação da inscrição, caberá recurso, a ser elaborado em formulário próprio
(Anexo

II)

à

Comissão

do

Processo

Seletivo,

apresentado

por

meio

do

link

https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9 no dia 22 de janeiro de 2020 até ás 18h.
3.6.3 A homologação final das inscrições será divulgada no dia 23 de janeiro de 2020 a partir das 16h
no blog do CEFOR-RH/PB e/ou no site do governo da Paraíba.

LEIA-SE:
[...]

3.6 Da homologação das inscrições
3.6.1 A homologação das inscrições será dada a conhecer aos candidatos pelo endereço eletrônico do
CEFOR-RH/PB e/ou do Governo do Estado, a partir do dia 27 de janeiro de 2020.
3.6.2 No caso de NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição, caberá recurso, a ser elaborado em formulário
próprio

à

Comissão

do

Processo

Seletivo,

apresentado

por

meio

do

link

https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9 no dia 28 de janeiro de 2020 até ás 18h.
3.6.3 A homologação final das inscrições será divulgada no dia 29 de janeiro de 2020 a partir das
16h no blog do CEFOR-RH/PB e/ou no site do governo da Paraíba.

ONDE SE LÊ:
[...]

7. DOS RECURSOS À PROVA OBJETIVA
7.2 Os recursos deverão seguir o modelo constante neste edital (Anexo II) e devem ser encaminhados
pelo candidato por meio do link https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9 nos dias 03e 04 de fevereiro
de 2020, até às 16h.
7.3 Não serão aceitas interposições de recursos por meio postal, e-mail, telegrama ou qualquer outro
meio não especificado neste Edital.
7.4 Os recursos deverão ser protocolados. O envelope deverá identificar o Programa de Residência e a
questão ao qual se refere o recurso.

LEIA-SE:
[...]

7. DOS RECURSOS À PROVA OBJETIVA
7.2 Os recursos deverão seguir o modelo constante neste edital (Anexo II) e devem ser encaminhados
pelo candidato por meio do link https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9 nos dias 03e 04 de fevereiro
de 2020, até às 16h.
7.3 Não serão aceitas interposições de recursos por meio postal, e-mail, telegrama ou qualquer outro
meio não especificado neste Edital.
7.4 Os recursos deverão ser protocolados. O envelope deverá identificar o Programa de Residência e a
questão ao qual se refere o recurso.

ONDE SE LÊ:
[...]
13. DO CRONOGRAMA

PROCEDIMENTOS
Inscrições
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Publicação das isenções deferidas
Recurso às isenções indeferidas

DATAS
21/12/2019 a 20/01/2020
26 e 27/12/2019
02/01/2020
03/01/2020 até às 16h

Resultado do recurso às isenções indeferidas

04/01/2020

Homologação das Inscrições

21/01/2020

Recurso à homologação das inscrições
Homologação Final das Inscrições
Aplicação das provas

22/01/2020, até às 18h
23/01/2020, a partir das 16h
01/02/2020

Divulgação dos gabaritos preliminares

01/02/2020, a partir das 17h

Recurso aos gabaritos preliminares

03 e 04/02/2020 até às 16h

Resultado aos recursos e divulgação do gabarito
oficial definitivo

05/02/2020

Resultado Final

17/02/2020

Matrícula
Início do Programa

19 a 21/02/2020
02/03/2020

LEIA-SE:
[...]
13. DO CRONOGRAMA

PROCEDIMENTOS
Inscrições
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Publicação das isenções deferidas
Recurso às isenções indeferidas

DATAS
21/12/2019 a 26/01/2020
26 e 27/12/2019
02/01/2020
03/01/2020 até às 16h

Resultado do recurso às isenções indeferidas

04/01/2020

Homologação das Inscrições

27/01/2020

Recurso à homologação das inscrições
Homologação Final das Inscrições
Aplicação das provas

28/01/2020, até às 18h
29/01/2020, a partir das 16h
01/02/2020

Divulgação dos gabaritos preliminares

01/02/2020, a partir das 17h

Recurso aos gabaritos preliminares

03 e 04/02/2020 até às 16h

Resultado aos recursos e divulgação do gabarito
oficial definitivo

05/02/2020

Resultado Final

17/02/2020

Matrícula
Início do Programa

19 a 21/02/2020
02/03/2020

