RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PARA INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019
Recomenda-se a leitura de todo o Edital antes de realizar a inscrição
O Instituto Agos, instituição mantida pela Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), comunica a prorrogação
do período de inscrições para preenchimento de vagas nos programas de Residência Médica da Fundação

Hospitalar São Francisco de Assis, Hospital Felício Rocho, Hospital Regional São Sebastião, Hospital Universitário
Ciências Médicas-MG e Hospital Vera Cruz, bem como retifica os seguintes itens do Edital:

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Período de inscrição

Do dia 24/09 até às 15h do dia 22/10/18

Comprovante de inscrição

A partir do dia 30/10/18

Realização da Prova Objetiva

03/11/18

Gabarito preliminar da prova / Gabarito individual
do candidato

06/11/18

Recursos de questões

07 e 08/11/18

Gabarito definitivo

19/11/18

Resultado da 1ª Etapa *

26/11/18

2ª Etapa - Envio do currículo on-line *

27 e 28/11/18

Resultado da Análise Curricular *

14/12/18

Recursos da Análise Curricular *

17/12/18

Resultado Final

09/01/19

Reserva de Vaga
(Vide item 6.1 deste Edital)

Do dia 24 a 29/01/19

Confirmação da Matrícula

11/02/19

*Exceto para o Hospital Universitário Ciências Médicas-MG e Hospital Vera Cruz (especialidade de
Urologia), cujo processo seletivo será realizado em etapa única.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. PERÍODO: do dia 10 de setembro de 2018 até às 15h do dia 22 de outubro de 2018.
2.2. LOCAL E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
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2.2.4.

A taxa de inscrição será no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada uma das opções
selecionadas e poderá ser paga por meio da emissão do boleto bancário, cartão de débito ou cartão de
crédito, impreterivelmente, até o dia 22/10/18.
2.2.4.1. A data de vencimento do boleto bancário será para 02 (dois) dias após a data da sua emissão.
Caso o candidato perca a data do pagamento, poderá imprimir novo boleto (no valor total ou
individual)

até

o

dia

22/10/18,

no

portal

do

candidato

disponibilizado

na

página

concursos.institutoagos.com.br, opção “Pagamento taxa de inscrição”, cumprindo o item 2.2.4
deste Edital.
2.2.9.

O candidato travesti ou transexual que desejar ser identificado pelo nome social no dia e local de
realização da prova deverá enviar solicitação por meio do endereço eletrônico cadastrado na inscrição,
para o e-mail institutoagos@feluma.org.br, constando o nome social e uma foto digitalizada, até o dia
22/10/18, impreterivelmente.

2.4.

DA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
2.4.1.

O candidato com necessidades especiais, que utiliza prótese metálica, prótese auditiva, marca-passo,
bomba injetora de insulina ou ainda o candidato que por intercorrência grave de saúde necessitar de
condições especiais para fazer a prova, deverá, obrigatoriamente, formalizar a solicitação da condição
especial no requerimento de inscrição e anexar o laudo médico comprovando a necessidade,
impreterivelmente, até o dia 22/10/18. O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado,
poderá não ter a condição atendida.

2.4.2.

O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e
o candidato receberá, por meio do e-mail informado no ato da inscrição, parecer com a solicitação e a
condição que lhe foi autorizada, até o dia 25/10/18.

2.4.4.

A

candidata

lactante

que

necessitar

amamentar

durante

a

realização

da

prova

deverá,

obrigatoriamente, formalizar o pedido para atendimento específico no requerimento de inscrição até o
dia 22/10/18. Deverá, ainda, cumprir os seguintes procedimentos:

DEMAIS DATAS E ITENS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2018

DR. WAGNER EDUARDO FERREIRA
Presidente da FELUMA

ANA CAROLINA DA CUNHA LIMA GIULIANETTI
Diretora Geral do Instituto Agos
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