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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2021 

 

A Universidade Anhembi Morumbi e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Social e Tecnológico 

– ISAM, através da sua Comissão de Residência Médica – COREME, tornam pública a retificação nº 

02/2021 do edital do Programa de Residência Médica – Processo Seletivo 2021, a fim de determinar 

a data de aplicação da Prova Objetiva, tendo em vista a atual situação de fase vermelha, de acordo 

com o Plano São Paulo, em razão do vírus COVID-19, conforme disposições a seguir: 

 

1- De modo a tornar viável a aplicação das provas objetivas, tendo em vista que os Municípios 

de São José dos Campos e Piracicaba, do Estado de São Paulo, na presente data estão 

classificados na fase vermelha do Plano São Paulo, as Provas Objetivas do certame em 

epígrafe serão aplicadas, exclusivamente dentro do Município de São Paulo, em local 

único.  

2- Tendo em vista a aplicação em local único no Município de São Paulo, a data da prova fica 

alterada para o dia 08/02/2021, em horário e local a ser disponibilizado em Edital de 

Convocação já constante no site do Instituto Zambini, em www.zambini.org.br. 

3- Por fim, tendo em vista a alteração da data de prova, o Instituto Zambini disponibiliza abaixo o 

novo cronograma do certame, tornando sem efeito os cronogramas anteriormente publicados.  

ETAPA DATA 

Convocação prova objetiva 05 de fevereiro de 2021 

Realização da prova objetiva 8 de fevereiro de 2021 

Divulgação do gabarito preliminar 9 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de recurso em face 
do gabarito preliminar 

de 10 de fevereiro de 2021 a 11 de 

fevereiro de 2021 

Divulgação da classificação preliminar 19 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de recurso em face 
da classificação preliminar 

de 20 de fevereiro de 2021 a 21 de 

fevereiro de 2021 

Divulgação da classificação final, 
homologação e convocação para matrícula 

24 de fevereiro de 2021 

Matrícula de 25 de fevereiro de 2021 a 26 de 

fevereiro de 2021 

Início das atividades 1 de março de 2021 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto 

Zambini, por meio do e-mail atendimento@zambini.org.br, ou atendimento eletrônico, disponível no 

site www.zambini.org.br  

 

São José dos Campos, 05 de fevereiro de 2021 

Comissão do Concurso de Residência Médica - COREME 
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