SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE ENSINO

Dirigido aos candidatos e interessados na SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019 da Secretaria
Municipal da Saúde.

Comunicado Nº 04/2018

I. À vista dos elementos publicados em Diário Oficial, a COMURE faz saber que referente ao prazo final para inscrições,
fica este prorrogado para o dia 18 de novembro de 2018, e não mais 08 de novembro de 2018.
II. Face à prorrogação supracitada, os itens abaixo passam a vigorar com as seguintes redações (texto alterado em
destaque negrito):

3. DAS INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO PÚBLICA
3.1.1. A inscrição deverá ser efetuada, das 00h00min horas de 29.09.2018 às 23h59min de 18.11.2018,
exclusivamente pela internet por meio do site www.idecan.org.br.

4.2. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.2.1. Para se inscrever o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as
informações sobre esta Seleção Pública disponíveis na página do IDECAN (www.idecan.org.br) e acessar o link
para inscrição correlato à seleção pública; b) cadastrar-se no período entre 00h00min de 29.09.2018 às
23h59min de 18.11.2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio da ficha de inscrição disponível
na página citada; c) optar pela especialidade a que deseja concorrer; d) realizar a opção pela bonificação
PROVAB, se for o caso; e) realizar a opção como Cotista racial e/ou deficiente e, f) imprimir o boleto bancário
que deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no
documento. ATENÇÃO: O banco confirmará o seu pagamento ao IDECAN e a inscrição via internet só será
efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário, até a data do vencimento
constante no documento. O pagamento após a data de vencimento implica no CANCELAMENTO da inscrição.
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
FASE
Publicação do Edital de Abertura
Período de inscrições
Período para solicitação de isenções
Divulgação do resultado preliminar de isenções

DATA
26/09/2018
26/09 a 18/11/2018
01 a 03/10/2018
11/10/2018

1

Prazo recursal

15 e 16/10/2018

Divulgação do resultado definitivo de isenções

22/10/2018

Prazo final para reimpressão do boleto e pagamento da taxa de
inscrição

19/11/2018

Prazo final para envio dos laudos médicos (PcD)

19/11/2018

Envio para a SMS da listagem com os tipos de deficiência
apresentada pelos candidatos e as respectivas análises

30/11/2018

Deferimento preliminar de inscrições (geral+PcD+atendimento
especial)

03/12/2018

Prazo recursal

04 e 05/12/2018

Deferimento definitivo de inscrições (geral+PcD+atendimento
especial)

07/12/2018

Divulgação dos locais de prova

10/12/2018

Realização das provas objetivas

16/12/2018

Divulgação dos gabaritos preliminares

17/12/2018

Prazo recursal

18 e 19/12/2018

Divulgação dos gabaritos definitivos

26/12/2018

Resultado preliminar das provas objetivas

26/12/2018

Prazo recursal

27 e 28/12/2018

Período para envio dos Certificados PROVAB

17 a 21/12/2018

Análise da Documentação do PROVAB

02 a 11/01/2019

Envio dos dados da análise dos Certificados PROVAB ao IDECAN

15/01/2019

Resultado preliminar da bonificação PROVAB

16/01/2019

Prazo recursal

17 e 18/01/2019

Envio dos resultados de recursos à SMS

21/01/2019

Resultado definitivo das provas objetivas

28/01/2019

Resultado definitivo da Bonificação PROVAB

28/01/2019

Resultado definitivo da Seleção

28/01/2019

Publicação no site da IDECAN do Cronograma de Matricula

A partir de 30/01/2019
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III. Com exceção das alterações ora comunicadas, todas as demais informações contidas no Edital da presente Seleção
Publica, permanecem inalteradas.
IV. Publica-se as alterações retrocitadas, em observância às deliberações da CNRM.
São Paulo, 07 de novembro de 2018.

3

