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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA 

 

ADITIVO Nº 02 AO EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 

RESIDÊNCIA MÉDICA Nº 067/2020 PRAC-UCPEL/HUSFP 

 

A Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário São Francisco de Paula 

– HUSFP/UCPEL, conforme dispõe a legislação vigente, torna público que houve alterações 

de datas no cronograma do Processo Seletivo de Candidatos para Residência Médica 2021, 

conforme discriminado, passando a vigorar o seguinte cronograma: 

 

DATA EVENTO 

28/08/2020 
Publicação de extrato do Edital Nº 067/2020 – PRAC-UCPEL/HUSFP em 

http://pos.ucpel.edu.br/residencia-medica/ 

09/09/2020 
Publicação de extrato do Edital Nº 067/2020 – PRAC-UCPEL/HUSFP no jornal Diário 

Popular – Pelotas/RS. 

De 14/09/2020 (a 

partir das 12h) até 

21/10/2020 (até às 

23h59min) 

Período das inscrições, exclusivamente via internet, através dos endereços 

www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br 

14/09/2020 até 

14/10/2020 

Período para cadastramento do currículo dos candidatos em www.amrigs.org.br e/ou 

www.acm.org.br e/ou www.amms.com.br 

14/09/2020 até 

22/10/2020 

Período para postar Laudo Médico dos candidatos que necessitam de condições 

especiais para o dia de aplicação das Provas Teórico-Objetivas do Exame 

AMRIGS/ACM/AMMS 2020 

16 e 17/09/2020 Período para solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

28/09/2020 
Resultado preliminar das solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição em 

www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br 

29 e 30/09/2020 Período de recursos ao resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 

07/10/2020 
Divulgação dos resultados definitivos das solicitações de isenção da taxa de inscrição 

em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

22/10/2020 Data limite para efetuar o pagamento da taxa de inscrição na rede bancária. 

27/10/2020 
Divulgação da listagem preliminar de inscritos, com os Programas de Residência 

Médica escolhidos, em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

28 e 29/10/2020 Período de recursos à listagem preliminar de inscritos. 

04/11/2020 

Divulgação da listagem de inscritos com os Programas de Residência Médica 

escolhidos pelos candidatos – Lista Definitiva, em www.amrigs.org.br, 

www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

11/11/2020 
Divulgação de datas, locais e horários de realização das provas teórico-objetivas em 

www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

22/11/2020 Aplicação da Prova Teórico-Objetiva, às 9h – Horário de Brasília/DF. 

23/11/2020 
Divulgação do Gabarito Preliminar e disponibilização das Provas Teórico-Objetivas, 

em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

24 e 25/11/2020 Período de recursos contra o Gabarito Preliminar. 

02/12/2020 
Divulgação do Gabarito Oficial (Definitivo) e respostas dos recursos em 

www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 
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04/12/2020 
Publicação de Notas Preliminares e divulgação das grades de respostas (mediante CPF 

e SENHA) em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

07 e 08/12/2020 Período de Recursos Notas Preliminares. 

11/12/2020 
Publicação das Notas Definitivas em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, 

www.amms.com.br. 

11/12/2020 
Último dia para atualização do currículo eletrônico em www.amrigs.org.br, 

www.acm.org.br, www.amms.com.br. 

15/12/2020 
Divulgação dos Aprovados, por Instituição, em www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, 

www.amms.com.br. 

18/12/2020 a 

partir das 14h 

Divulgação em http://pos.ucpel.edu.br/residencia-medica/ de: 

-  RESULTADO FINAL HUSFP/UCPEL; 

-  Datas, horários e local da matrícula; 

- Data de realização da primeira convocação de suplentes para o preenchimento 

de eventuais vagas remanescentes. 

01/03/2021 Início das atividades dos Programas de Residência Médica HUSFP/UCPEL.  

 

Secretaria da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, aos 

dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. 


