EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UFMG E DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2020
Retificação Nº 02

Onde se lê:

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS

DATAS
30/09 a
30/10/2019

Período de inscrições

Leia-se

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS
Período de inscrições

DATAS
30/09 a
07/11/2019

Onde se lê:
3.2.2 Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 09 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 17
horas do dia 30 de outubro de 2019, do horário de Brasília.
3.2.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br,
por meio do link correspondente às inscrições da Residência Multiprofissional Integrada do HC e HRTN - Edital
01/2019, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção da vaga, confirmar os dados
cadastrados e transmiti-los pela Internet.
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente.
d) Efetuar o pagamento em qualquer estabelecimento bancário ou instituição que preste serviços bancários,
da importância referente à inscrição expressa no item 3.2.1 para o cargo que irá concorrer, até o último dia
útil de inscrição.
3.2.3 O boleto bancário a que se refere o item 3.2.2.1, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e
deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos
dados e do código de barras e ser pago, até o último dia de inscrição.
3.2.4 O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro,
do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de atendimento e
das transações financeiras de cada instituição bancária, até o último dia de inscrição.
3.2.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se
encontra, o candidato deverá efetuar o pagamento no primeiro dia útil posterior ao feriado, desde que a
inscrição tenha sido realizada no período da inscrição

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UFMG E DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES
Leia-se
Onde se lê:
3.2.2 Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 09 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 17
horas do dia 07 de novembro de 2019, do horário de Brasília.
3.2.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br,
por meio do link correspondente às inscrições da Residência Multiprofissional Integrada do HC e HRTN - Edital
01/2019, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção da vaga, confirmar os dados
cadastrados e transmiti-los pela Internet.
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente.
d) Efetuar o pagamento em qualquer estabelecimento bancário ou instituição que preste serviços bancários,
da importância referente à inscrição expressa no item 3.2.1 para o cargo que irá concorrer, até o último dia
útil de inscrição.
3.2.3 O boleto bancário a que se refere o item 3.2.2.1, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e
deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos
dados e do código de barras e ser pago, até o último dia de inscrição.
3.2.4 O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro,
do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de atendimento e
das transações financeiras de cada instituição bancária, até o último dia de inscrição.
3.2.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se
encontra, o candidato deverá efetuar o pagamento no primeiro dia útil posterior ao feriado, desde que a
inscrição tenha sido realizada no período da inscrição
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019
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