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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE 
EDITAL Nº 06 – 2022 

COMUNICADO nº 01/2022 

A Comissão de Seleção da chamada pública – nº 06/2022 para os Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde, resolve: 

1) Republicar os gabaritos juntamente com os espelhos das provas a fim de garantir a 

observância ao princípio da ampla defesa. 

2) Reabrir o prazo recursal até o dia 01/12/2022 para novos recursos. Link: 

https://forms.gle/GsKPBHYPJMmFU6Nn6  

a. Os recursos já interpostos serão apreciados ao final do prazo, não sendo 

necessário nova interposição.  

b. O Edital não prevê novos prazos recursais após o acolhimento ou não dos 

recursos já interpostos 

3) Alterar o calendário das próximas fases do certame, de acordo com o quadro 

apresentado abaixo: 

Data Evento Local 

23/09/2022 Lançamento da Chamada 
Pública  

www.sigals.fiocruz.br    

https://forms.gle/GsKPBHYPJMmFU6Nn6
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03 à 
10/10/2022   

Inscrições online e envio 

digital da documentação  

www.sigals.fiocruz.br e    

https://ead.efg.fiocruz.br/inscricao/198 

31/10/2022   Homologação das inscrições  www.sigals.fiocruz.br   

01 a 
03/11/2022   

Prazo para interpor recurso 

do resultado da homologação 

das inscrições, até as 

23h59min  

Link Google forms  disponível no 

resultado da homologação das 

inscrições 

09/11/2022   Resultado dos recursos da 
homologação das inscrições  

www.sigals.fiocruz.br   

09/11/2022   Divulgação do(s) local(is) de 

prova  www.sigals.fiocruz.br   

13/11/2022   Etapa 1 – Aplicação da prova 

da Objetiva  - PERÍODO 

VESPERINO 
A definir    

13/11/2022, 
após às 18h   

Divulgação do gabarito da 

Prova objetiva  www.sigals.fiocruz.br   

24/11/2022  Resultado Preliminar da 

Etapa 1  www.sigals.fiocruz.br  

25, 26 e  
27/11/2022  

Prazo de interposição ao 
resultado preliminar da Etapa 
1  

 

Link Google forms disponível no 
resultado preliminar da Etapa 1 

29/11/2022  Divulgação do espelho da 
Prova objetiva e do gabarito  

 

www.sigals.fiocruz.br  

30/11/2022 à 
01/12/2022 

Prazo de interposição ao 
resultado preliminar da Etapa 
1  

Link Google forms disponível no 
resultado preliminar da Etapa 1 

02/12/2022 Divulgação final dos 
Aprovados na Etapa 1  

 

www.sigals.fiocruz.br  

05 à 
11/12/2022   

Etapa 2 - Análise de 
Currículo e Carta de Intenção 
(Eliminatória/Classificatória).   

 

12/12/2022, 
após às 18h   

Resultado Preliminar da Etapa 
2  

(Eliminatória/Classificatória)  
www.sigals.fiocruz.br   

13 e 
14/12/2022  

Prazo para interpor recurso do 
resultado da Etapa 2  

  

Link do Google forms disponível no 
resultado preliminar da Etapa 2 

16/12/2022   Resultado final das Etapas 1 e 
2  

  
www.sigals.fiocruz.br   

16/12/2022   Convocação   para validação 
dos candidatos que concorrem 
às vagas de ações 
afirmativas:     

www.sigals.fiocruz.br   

https://ead.efg.fiocruz.br/inscricao/198
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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1. Avaliação 
Biopssicossocial   para 
candidatos   que concorrem às 
vagas destinadas às pessoas 
com deficiência; e    

2. Procedimento de 
Heteroidentificação para 
candidatos que concorrem às 
vagas destinadas aos 
negros  

*Conforme Alteração de Cronograma publicado no dia 21/11/2022 
 

Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital.  

Brasília, 29 de novembro de 2022. 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 

 


