EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2019
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO – ANO DE 2019
A SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO
PRETO – SCMRP, no uso das atribuições estatutárias e regimentais, e o INSTITUTO ZAMBINI, no
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelos instrumentos contratuais celebrados,
tornam pública a Retificação nº 01/2019 do Edital do Processo Seletivo de Residência Médica –
Ano de 2019, a qual trata a respeito da publicação da Lista de Classificação dos Candidatos
Aprovados na 2ª Etapa do certame e estabelece outras providências:

1- Com relação à publicação da lista de classificação preliminar dos candidatos aprovados
na 2ª etapa do certame, o Instituto Zambini informa que, por razões adversas, a
referida lista fora publicada sem considerar os corretos critérios de avaliação dispostos
no Edital de Abertura.
2- Tais critérios de avaliação não considerados versam a respeito dos itens 4.1 e seguintes
do edital de abertura item 6.3.
3- Tendo em vista a publicação de forma equivocada da referida lista, cumpre esclarecer
que, no momento estão sendo processadas as notas dos candidatos, considerando os
critérios de avaliação estabelecidos no edital de abertura.
4- Por consequência, as notas que atualmente estão sendo processadas serão publicadas,
por meio de nova Lista de Classificação Preliminar dos Candidatos Aprovados na 2ª
Etapa, com a devida abertura de novo prazo para recursos em face desta, sendo a lista
anteriormente publicada no dia 07 de janeiro de 2019 anulada.
5- Desse modo, o Cronograma do certame passa a constar da seguinte forma.
ETAPAS

DATAS

Classificação Preliminar dos Candidatos Aprovados na 2ª Fase

14 de janeiro de 2019

Prazo para recursos contra o resultado da 2ª Etapa

15 e 16 de janeiro de 2019

Publicação do Resultado Final após prazo e deferimento dos
recursos

18 de janeiro de 2019

Matrícula - Confirmação interesse ou desistência dos
selecionados na 1ª chamada

De 04 a 08 de fevereiro de 2019

Convocação de excedentes – 2ª Chamada

11 de fevereiro de 2019

das 07:30hs às 16:30hs de 2ª a 6ª feira

ATAS
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto
Zambini, por meio do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.
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