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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC 
PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  -  EDITAL  01/2013 

 
 
 

3ª. RETIFICAÇÃO 
 

ONDE SE LÊ: 
 

11. DO INÍCIO DOS PROGRAMAS 
11.1. Os programas terão início no dia 22 de março de 2013. 

 
 
LEIA-SE: 
 
11. DO INÍCIO DOS PROGRAMAS 

11.1. Os programas terão início no dia 25 de março de 2013. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 

13. DO CRONOGRAMA 
 

 
 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Publicação do Edital  08/02/2013 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 15/02 a 22/02/2013 

Divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da taxa de inscrição 27/02/2013 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 28/02/2013 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 01/03/2013 

Inscrições via Internet 
16/02/2013  a 

04/03/2013 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial 12/03/2013 

Interposição de Recursos contra resultado da análise do pedido de condição especial 13/03/2013 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos contra a análise do pedido de condição 

especial 
14/03/2013 

Consulta/Impressão do cartão definitivo de inscrição (CDI)  via Internet, com os locais e horários para realização das 

provas objetivas 
12/03/2013  

Aplicação das provas objetivas 17/03/2013 

Divulgação do gabarito preliminar 17/03/2013 

Interposição de recursos contra as questões das provas objetivas e o gabarito preliminar 18/03/2013 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos das provas objetivas e 

resultado classificatório 
20/03/2013 

Matrícula – 1ª. chamada 21/03/2013 

Matrícula – 2ª. chamada 22/03/2013 

Início do curso 22/03/2013 
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LEIA-SE:  
 
12. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Publicação do Edital  08/02/2013 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 15/02 a 22/02/2013 

Divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da taxa de inscrição 27/02/2013 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 28/02/2013 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 01/03/2013 

Inscrições via Internet 
16/02/2013  a 

04/03/2013 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial 12/03/2013 

Interposição de Recursos contra resultado da análise do pedido de condição especial 13/03/2013 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos contra a análise do pedido de condição 

especial 
14/03/2013 

Consulta/Impressão do cartão definitivo de inscrição (CDI)  via Internet, com os locais e horários para realização das 

provas objetivas 
12/03/2013  

Aplicação das provas objetivas 17/03/2013 

Divulgação do gabarito preliminar 17/03/2013 

Interposição de recursos contra as questões das provas objetivas e o gabarito preliminar 18/03/2013 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos das provas objetivas e 

resultado classificatório 
20/03/2013 

Matrícula – 1ª. chamada 21/03/2013 

Matrícula – 2ª. chamada 25/03/2013 

Início do curso 25/03/2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atenciosamente, 
 

DIRETORIA DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 


