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Passa a valer a seguinte redação nos itens a seguir: 
 
V- Inscrições 
 
5.1- Período e local  
 
 As inscrições estarão abertas das 8h de 21/10/2019 até às 17h de 
05/12/2019 on-line, no site http://www.unimedrio.com.br/residenciamedica. Não 
serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, 
quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo que a instituição adie oficialmente o 
período de inscrição. 
 
5.4- Procedimentos para a inscrição: 
 

• Preencher formulário eletrônico disponibilizado no site; 
http://www.unimedrio.com.br/residenciamedica; e 

• Fazer o upload das cópias dos documentos solicitados no item 5.3; e  
• Pagamento da taxa de inscrição. O pagamento poderá ser efetuado por meio 

de cartão de crédito ou boleto bancário.  
• Na opção de boleto bancário, efetuar o pagamento do boleto bancário dentro 

do prazo de validade declarado no boleto. Os últimos pagamentos deverão 
ser efetuados, impreterivelmente, até às 23:59h de 05/12/2019. 
 

 
VI- Cronograma do concurso 
 

Data Evento 
01/10/2019 Publicação do Edital 
21/10/2019 Abertura das inscrições 
05/12/2019  Encerramento das inscrições 
09/12/2019  Publicação dos inscritos no site 
11/12/2019  Reclamações quanto a incorreções nas inscrições 
16/12/2019 Confirmação do local da prova 
16/01/2020 Prova objetiva – fase única 
20/01/2020 Divulgação do gabarito na COREME e no site 
21/01/2020 Protocolo de recursos contra o gabarito 
27/01/2020 Divulgação do julgamento dos recursos da prova objetiva  
28/01/2020 Divulgação do resultado da prova objetiva e da análise 

curricular (dos aprovados na prova objetiva para os PRM em 
ecocardiografia e radiologia) 

29/01/2020 Recursos contra o resultado da prova objetiva e da análise 
curricular (PRM em ecocardiografia e radiologia) 

31/01/2020 Divulgação do Resultado Final do Concurso 
03/02/2020 Matrícula (“leilão de vagas”) 
02/03/2020 Posse dos novos médicos residentes às 9h 

 

http://www.unimedrio.com.br/residenciamedica
http://www.unimedrio.com.br/residenciamedica

