EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO
TREINAMENTO EM CIRURGIA GERAL
EDITAL Nº 08/2022

Adendo Nº 01
Onde se lê
2. CRONOGRAMA E PROGRAMAS OFERTADOS

ETAPA

PERÍODO

Inscrição

20/07/2022 a 01/08/2022

Entrega de títulos

04/08/2022

Prova

04/08/2022

Gabarito

05/08/2022

Recurso contra gabarito

05/08/2022

Resultado preliminar

09/08/2022

Recurso contra resultado preliminar

10/08/2022

Resultado oficial

11/08/2022

Matrícula dos aprovados

12/08/2022

Início Das Atividades

16/08/2022

3.1. Disposições Gerais
3.1.1. As inscrições serão efetuadas por meio do site eletrônico:
https://santacasabh.org.br/app/webroot/residenciaeespecializacao/ no período
compreendido entre às 16h00min do dia 20 de julho de 2022 até às 16h00min
do dia 01 de agosto de 2022;
6.1.1.1. Os candidatos que necessitarem de suporte especial para
realização da prova em razão de deficiência físicas, dificuldades de locomoção
ou em por estar amamentando, deverão comunicar a FACULDADE SANTA
CASA BH até o dia 01 de agosto de 2022.
3.1.12.3. Providenciar o pagamento da taxa de inscrição exclusivamente e
mediante boleto emitido no ato da inscrição no valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) até o dia 01 de agosto de 2022, sob pena de
inabilitação para o certame.

Leia-se
2. CRONOGRAMA E PROGRAMAS OFERTADOS

ETAPA

PERÍODO

Inscrição

20/07/2022 a 03/08/2022

Entrega de títulos

04/08/2022

Prova

04/08/2022

Gabarito

05/08/2022

Recurso contra gabarito

05/08/2022

Resultado preliminar

09/08/2022

Recurso contra resultado preliminar

10/08/2022

Resultado oficial

11/08/2022

Matrícula dos aprovados

12/08/2022

Início Das Atividades

16/08/2022

3.1. Disposições Gerais
3.1.1. As inscrições serão efetuadas por meio do site eletrônico:
https://santacasabh.org.br/app/webroot/residenciaeespecializacao/ no período
compreendido entre às 16h00min do dia 20 de julho de 2022 até às 16h00min
do dia 03 de agosto de 2022;
6.1.1.1. Os candidatos que necessitarem de suporte especial para
realização da prova em razão de deficiência físicas, dificuldades de locomoção
ou em por estar amamentando, deverão comunicar a FACULDADE SANTA
CASA BH até o dia 03 de agosto de 2022.
3.1.12.3. Providenciar o pagamento da taxa de inscrição exclusivamente e
mediante boleto emitido no ato da inscrição no valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) até o dia 03 de agosto de 2022, sob pena de
inabilitação para o certame.

As demais disposições dos Editais 08/2022 continuam inalteradas.
Belo Horizonte, 28 de julho de 2022.

Roberto Otto Augusto de Lima
PROVEDOR

