
  

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL 15 DE  FEVEREIRO DE 2019 

 

          O Prof. Eduardo Storópoli, Reitor da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com a legislação em vigor, torna público a retificação do 

presente Edital, com as normas e regulamentos para o Processo Seletivo da Residência Médica 

em Medicina da Família e Comunidade para o preenchimento de vagas da SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019 – Edital 01 – SMS/SP, com início previsto para o primeiro dia 

útil do mês de Abril do ano de 2019 e com compensação de carga horária conforme preconizado 

pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Por meio da presente retificação, altera 

os itens 5, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.3 e 13 do edital 15/2019, os quais passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

5. Inscrições: As inscrições  ocorrerão de 11/02/2019 a 22/02/2019, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 

20h. Nos dois últimos dias de inscrição (21 e 22 de fevereiro), estas serão realizadas somente 

até as 16h, exclusivamente pela internet, através do site da UNINOVE (www.uninove.br).  

6. Prova I: O Processo Seletivo será realizado em fase única, para concorrência de vagas da 

seguinte forma: Prova I - Dia 25 de fevereiro de 2019, das 14h às 18h. 

7. Arguição Oral: Serão convocados os 20 (vinte) primeiros colocados para arguição oral com 

a Comissão de Residência Medica – COREME da UNINOVE, a ser realizada no dia 25 de 

fevereiro de 2019 das 20 às 22 horas, horário oficial de Brasília, não sendo permitida a entrada 

após o horário estipulado. 

12.1.  O Resultado da Prova e lista dos selecionados para Arguição Oral será realizado no  dia 

27 de fevereiro de 2019 a partir das 12hs, nos quadros de aviso da UNINOVE e no site 

www.uninove.br. 

12.2.   O Resultado da Arguição Oral e Classificados será realizado no dia 27/02/2019, a partir das 

10h, nos quadros de aviso da UNINOVE e no site www.uninove.br. 

12.3.   Caso não ocorra o preenchimento  das vagas será publicada Lista Adicional  em 

22/02/2019 ou até quando ainda houver vagas  e,  sem  prejuízo do  calendário  acadêmico.    

13.   Matriculas:  A Matricula ocorrera dia 28/02/2019   das  l3h às l8h para os classificados e 

aprovados, de acordo com o número de vagas oferecidas.   

Restam mantidos os itens e subitens não atingidos por este edital. 

 

Em 15 de Fevereiro de 2019. 

 

PUBLIQUE-SE 

http://www.uninove.br/
http://www.uninove.br/
http://www.uninove.br/


  

 

 

                     Eduardo Storópoli 


