
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 2021 PARA ACESSO 2022 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA  

EDITAIS Nº 001/2022 E Nº 002/2022 
 
 

Adendo Nº 03 
 

 
 
 

 

 

Leia-se 

Onde se lê 

ETAPAS Datas 

Período de inscrições  09/09 a 05/11/2021 

Submissão dos currículos  
09/09 a 05/11/2021 

inscrição 

Solicitação de condições especiais para realização da prova  09/09 a 05/11/2021 

Resultado das inscrições deferidas e solicitação de condições 

especiais para realização da prova 
16/11/2021 

Período de recursos contra indeferimento de inscrições e 

condições especiais 
17 e 18/11/2021 

Divulgação das inscrições deferidas pós-recursos 29/11/2021 

ETAPAS Datas 

Período de inscrições  09/09 a 11/11/2021 

Submissão dos currículos  
09/09 a 11/11/2021 

inscrição 

Solicitação de condições especiais para realização da prova  09/09 a 11/11/2021 



 

 
 

 

Edital 002/2021 

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA  

Código  Especialidade Duração  
Nº de vagas 

Especialização 
Pré requisito  

323 Gastroenterologia 2 anos 01 

02 anos de Residência 

Médica ou Especialização 

Médica em Clínica Médica. 

(Entrada com pré-

requisito) 

 

Leia-se 

Edital 002/2021 

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA  

Código  Especialidade Duração  
Nº de vagas 

Especialização 
Pré requisito  

323 *Gastroenterologia 2 anos 02 

02 anos de Residência 

Médica ou Especialização 

Médica em Clínica Médica. 

(Entrada com pré-

requisito) 

 

*(serviço foi credenciado pela sociedade)  

Resultado das inscrições deferidas e solicitação de condições 

especiais para realização da prova 
17/11/2021 

Período de recursos contra indeferimento de inscrições e 

condições especiais 
18 e 19/11/2021 

Divulgação das inscrições deferidas pós-recursos 29/11/2021 

Onde se lê 



 
 

Edital 001/2021 

3.3.1.1 O valor da taxa de inscrição para cada especialidade da Residência 

Médica observará os montantes e datas informados no quadro abaixo:  

Residência Médica  

Período de Inscrição  09/09/2021 a 05/11/2021 

Valor de inscrição R$ 585,00 

Valor de inscrição - Cotista SISU e 
PROUNI 

R$ 292,50 

 

3.3.5 Período e procedimentos para Inscrição: via internet, das 09h00 do dia 

09 de setembro de 2021 às 17h00 do dia 05 de novembro de 2021, de 

acordo com o horário de Brasília. 

3.3.5.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.gestaodeconcursos.com.br, clicar no link de inscrição(ões) da Residência 

Médica/Especialização Médica, observando à forma de acesso, o grupo de prova 

e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

f) Efetuar o pagamento, em qualquer estabelecimento bancário ou instituição que 

preste serviços bancários, da importância referente à inscrição expressa no item 

3.3.1.1 para a(s) especialidade(s) que irá concorrer, até  às 17h00 do dia  05 de 

novembro de 2021, de acordo com horário de Brasília. 

3.3.8. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet 

para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.3.2 deste 

Edital, ficando indisponível a partir das 17h01min. do dia 05 de novembro 

de 2021, de acordo com horário de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

Onde se lê 



Leia-se 

Edital 001/2021 

3.3.1.1 O valor da taxa de inscrição para cada especialidade da Residência 

Médica observará os montantes e datas informados no quadro abaixo:  

Residência Médica  

Período de Inscrição  09/09/2021 a 11/11/2021 

Valor de inscrição R$ 585,00 

Período de Inscrição  09/09/2021 a 05/11/2021 

Valor de inscrição - Cotista SISU e 
PROUNI 

R$ 292,50 

 

3.3.5 Período e procedimentos para Inscrição: via internet, das 09h00 do dia 

09 de setembro de 2021 às 17h00 do dia 11 de novembro de 2021, de 

acordo com o horário de Brasília. 

3.3.5.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.gestaodeconcursos.com.br, clicar no link de inscrição(ões) da Residência 

Médica/Especialização Médica, observando à forma de acesso, o grupo de prova 

e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

d) Efetuar o pagamento, em qualquer estabelecimento bancário ou instituição 

que preste serviços bancários, da importância referente à inscrição expressa no 

item 3.3.1.1 para a(s) especialidade(s) que irá concorrer, até  às 17h00 do dia  

11 de novembro de 2021, de acordo com horário de Brasília. 

3.3.6. O boleto bancário a que se refere o item 3.3.2.1, alínea “b”, será emitido 

em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de 

tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de 

barras e ser pago, até  às 17h00 do dia 11 de novembro de 2021, de acordo 

com o horário de Brasília 

3.3.8. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet 

para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.3.2 deste 

Edital, ficando indisponível a partir das 17h01min. do dia 11 de novembro 

de 2021, de acordo com horário de Brasília 

 

 



 

 

Edital 002/2021 

3.3.1.1 O valor da taxa de inscrição para cada especialidade da Residência 

Médica observará os montantes e datas informados no quadro abaixo:  

Residência Médica  

Período de Inscrição  09/09/2021 a 05/11/2021 

Valor de inscrição R$ 585,00 

Valor de inscrição - Cotista SISU e 
PROUNI 

R$ 292,50 

 

3.3.2 Período e procedimentos para Inscrição: via internet, das 09h00 do dia 

09 de setembro de 2021 às 17h00 do dia 05 de novembro de 2021, de 

acordo com o horário de Brasília. 

3.3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.gestaodeconcursos.com.br, clicar no link de inscrição(ões) da Residência 

Médica/Especialização Médica, observando à forma de acesso, o grupo de prova 

e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

d) Efetuar o pagamento, em qualquer estabelecimento bancário ou instituição 

que preste serviços bancários, da importância referente à inscrição expressa no 

item 3.3.1.1 para a(s) especialidade(s) que irá concorrer, até  às 17h00 do dia  

05 de novembro de 2021, de acordo com horário de Brasília. 

3.3.3. O boleto bancário a que se refere o item 3.3.2.1, alínea “b”, será emitido 

em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de 

tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de 

barras e ser pago, até  às 17h00 do dia 05 de novembro de 2021, de acordo 

com o horário de Brasília 

3.3.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet 

para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.3.2 deste 

Edital, ficando indisponível a partir das 17h01min. do dia 05 de novembro 

de 2021, de acordo com horário de Brasília.  

Leia-se 

Onde se lê 



Edital 002/2021 

3.3.1.1 O valor da taxa de inscrição para cada especialidade da Residência 

Médica observará os montantes e datas informados no quadro abaixo:  

Residência Médica  

Período de Inscrição  09/09/2021 a 11/11/2021 

Valor de inscrição R$ 585,00 

Período de Inscrição  09/09/2021 a 05/11/2021 

Valor de inscrição - Cotista SISU e 
PROUNI 

R$ 292,50 

 

3.3.2 Período e procedimentos para Inscrição: via internet, das 09h00 do dia 

09 de setembro de 2021 às 17h00 do dia 11 de novembro de 2021, de 

acordo com o horário de Brasília. 

3.3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.gestaodeconcursos.com.br, clicar no link de inscrição(ões) da Residência 

Médica/Especialização Médica, observando à forma de acesso, o grupo de prova 

e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

d) Efetuar o pagamento, em qualquer estabelecimento bancário ou instituição 

que preste serviços bancários, da importância referente à inscrição expressa no 

item 3.3.1.1 para a(s) especialidade(s) que irá concorrer, até  às 17h00 do dia  

11 de novembro de 2021, de acordo com horário de Brasília. 

3.3.3. O boleto bancário a que se refere o item 3.3.2.1, alínea “b”, será emitido 

em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de 

tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de 

barras e ser pago, até  às 17h00 do dia 11 de novembro de 2021, de acordo 

com o horário de Brasília 

3.3.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet 

para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.3.2 deste 

Edital, ficando indisponível a partir das 17h01min. do dia 11 de novembro 

de 2021, de acordo com horário de Brasília.  

 

 



 

Aviso 

A prorrogação do período de inscrição não envolve as inscrições na condição de 

cotista prevista em ambos os Editais, as inscrições com desconto para cotista 

encerram no dia 05 de novembro de 2021 às 17h00, ficando o boleto disponível 

para pagamento até o dia 11 de novembro de 2021.  

 

As demais disposições dos Editais 001 e 002/2021 continuam inalteradas. 

 

 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021 
 
 

 
 

Roberto Otto Augusto de Lima  

PROVEDOR  


