PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2017
ERRATA AO EDITAL Nº 01/2017

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, em parceria com a Comissão de Residência Médica –
COREME Macaé e a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, torna público a ERRATA 001 do
EDITAL Nº 01/2017, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterado os demais itens e

constar a alteração abaixo indicada
ONDE SE LÊ:

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, em parceria com a Comissão de Residência Médica –
COREME Macaé e a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, torna público que estarão abertas, no
período de 12/01 a 31/01/2017, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de
vagas do Programa de Residência Médica de Macaé – ano 2017, na forma deste Edital e do Manual do
Candidato.

3.1. As inscrições estarão abertas, a partir de 00:01 h do dia 12/01/2017 até as 23:59 h do dia
31/01/2017observado o horário de Brasília, somente via internet, no endereço eletrônico:
www.macae.rj.gov.br.

3.4. A confirmação da inscrição está condicionada ao pagamento de uma taxa de R$ 300,00 (trezentos reais)
a ser creditada através de depósito identificado (com o número do CPF do candidato como código de
identificação) em caixa presencial no Banco Itaú Unibanco S/A (341 em favor da Prefeitura Municipal
de Macaé, inscrita no CNPJ sob o n° 29115474/0001-60, Agência 0941, Conta Corrente 34100-0, até a
data limite prevista para pagamento das inscrições 08/02/2017.

3.14. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser realizados, impreterivelmente, no período de 01
a 03/02/2017, das 9h às 16h,na Secretaria Acadêmica da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino
Superior, no terceiro andar. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto
para os candidatos que, conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, estiverem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e forem membros de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

3.15.7. O resultado da análise da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição será publicado no
dia 06/02/2017, no sítio eletrônico da Prefeitura de Macaé: http://macae.rj.gov.br.
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LEIA SE:

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, em parceria com a Comissão de Residência Médica –
COREME Macaé e a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, torna público que estarão abertas, no
período de 30/01 a 03/02/2017, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de
vagas do Programa de Residência Médica de Macaé – ano 2017, na forma deste Edital e do Manual do
Candidato.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições estarão abertas, a partir de 00:01 h do dia 30/01/2017 até as 23:59 h do dia 03/02/2017
observado o horário de Brasília, somente via internet, no endereço eletrônico: www.macae.rj.gov.br.

3.4. A confirmação da inscrição está condicionada ao pagamento de uma taxa de R$ 300,00 (trezentos reais)
a ser creditada através de depósito identificado (com o número do CPF do candidato como código de
identificação) em caixa presencial no Banco Itaú Unibanco S/A (341 em favor da Prefeitura Municipal
de Macaé, inscrita no CNPJ sob o n° 29115474/0001-60, Agência 0941, Conta Corrente 34100-0, até a
data limite prevista para pagamento das inscrições 10/02/2017.

3.14. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser realizados, impreterivelmente, no período de 06
e 07/02/2017, das 9h às 16 h, na Secretaria Acadêmica da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino
Superior, no terceiro andar. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto
para os candidatos que, conforme o disposto no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, estiverem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e forem membros de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

3.15.7. O resultado da análise da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição será publicado no
dia 08/02/2017, no sítio eletrônico da Prefeitura de Macaé: http://macae.rj.gov.br.

Macaé-RJ, 17 de janeiro de 2017.

Secretário Municipal de Saúde
ALUÍZIO DOS SANTOS JUNIOR
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