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Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA  
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“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3)   

CTS – Comissão Técnica de Seleção 
COREME – Comissão de Residência Médica 

Processo Seletivo  
Residência Médica (UniEVANGÉLICA) 2021 

 

Anexo I – CRONOGRAMA  
 

DATAS ATIVIDADES 

06/11/2020 Publicação do extrato do Edital 

11/11/2020 Publicação do Edital. 

12 e 13/11/2020 Interposição de recurso contra o edital.  

20/11/2020 à 04/01/2021 Inscrições no site www.unievangelica.edu.br  

20/11/2020 à 10/12/2020 Inscrições com solicitação de condições especiais para realização das provas. 

20/11/2020 à 04/01/2021 Envio do CURRÍCULO no site www.unievangelica.edu.br. Por meio do link residência médica 

11/12/2020 Último prazo para entregar o laudo médico original.  

15/12/2020 Convocação de candidatos para perícia médica, caso ocorra. 

16/12/2020 Realização da perícia médica, caso ocorra. 

05/01/2021 ÚLTIMO PRAZO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. 

05/01/2021 
Divulgação da relação dos candidatos que farão jus as condições especiais, inclusive candidatas autorizadas a levar 

acompanhante de acordo o estabelecido no Edital deste processo seletivo. 

08/01/2021 Divulgação dos locais com os respectivos endereços de realização da prova objetiva no site www.unievangelica.edu.br 

10/01/2021 Realização da PROVA OBJETIVA: 14h - Fechamento dos portões: 13h50min. 

10/01/2021 Divulgação do gabarito preliminar no site www.unievangelica.edu.br  

11 e 12/01/2021 Interposição de recurso do gabarito preliminar. 

19/01/2021 Divulgação do gabarito oficial no site: www.unievangelica.edu.br  

19/01/2021 Resultado final da prova objetiva no site: www.unievangelica.edu.br  

26/01/2021 Divulgação do resultado preliminar da análise de currículo no site: www.unievangelica.edu.br  

27 e 28/01/2021 Interposição de recurso do resultado preliminar da análise de currículo. 

02/02/2021 RESULTADO OFICIAL DA ANÁLISE DE CURRÍCULO no site: www.unievangelica.edu.br  

02/02/2021 RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO no site: www.unievangelica.edu.br  

03 e 04/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em primeira chamada.  

Local: COREME UniEVANGÉLICA. 

11 a 26/02/2021 Divulgação do Boletim de desempenho no site: www.unievangelica.edu.br   

05/02/2021 Início da chamada de excedentes. Publicação do Edital de segunda chamada. 

08/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em segunda chamada. 

Local: COREME UniEVANGÉLICA. 

09/02/2021 Publicação do Edital de terceira chamada.  

10/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em terceira chamada. 

Local: COREME UniEVANGÉLICA.  

11/02/2021 Publicação do Edital de quarta chamada. 

12/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em quarta chamada. 

Local: COREME UniEVANGÉLICA.  

18/02/2021 Publicação do Edital de quinta chamada. 

19/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em quinta chamada. 

Local: COREME UniEVANGÉLICA.  

22/02/2021 Publicação do Edital de sexta chamada. 

23/02/2021 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em sexta chamada. 

Local: COREME UniEVANGÉLICA.  

01/03/2021 
Início dos PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA UniEVANGÉLICA  ANO 2021 com a acolhida dos 

Médicos Residentes às 08h30min no auditório do Bloco E.  
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