
                                                                                                                    

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CEREM/AL 2021 

ANEXO V- CRONOGRAMA 

EVENTOS Início Fim 

Realização das inscrições 16/12/2020  20/01/2021 

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição    16/12/2020 05/01/2021 

Divulgação da relação candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição   06/01/2021 - 

Interposição de recurso sobre o indeferimento da isenção de pagamento da taxa 
de inscrição  06/01/2021 07/01/2021 

Divulgação da relação, retificada ou ratificada, de candidatos isentos do 
pagamento da taxa de inscrição   

11/01/2021 - 

Último dia para inscrição ou reimpressão de boleto para pagamento da 
Taxa de Inscrição 

20/01/2021 - 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição (exclusivamente 
pagamento – não será possível reimprimir boleto neste dia)  

21/01/2021 - 

Divulgação da relação dos candidatos que optaram por utilizar a 
bonificação do PROVAB ou do PRMGFC no Processo Seletivo  

25/01/2021 - 

Interposição de recurso sobre a presença ou ausência na relação dos 
candidatos que optaram por utilizar a bonificação do PROVAB ou do 
PRMGFC no Processo Seletivo.  

25/01/2021  26/01/2021 

Divulgação de todas as inscrições homologadas.  27/01/2021 - 

Divulgação dos locais de Provas (salas) 27/01/2021 - 

Divulgação do Cronograma de Matrícula 27/01/2021 - 

Indicação da Ordem de Preferência por Hospital – Item 11.17 do Edital 27/01/2021 02/02/2021 

Aplicação das Provas   30/01/2021 - 

Publicação do Gabarito Preliminar  31/01/2021 - 

Interposição de Recurso contra o Gabarito Preliminar 31/01/2021 01/02/2021 

Divulgação da relação dos candidatos, retificada ou ratificada, que optaram por 
utilizar a bonificação do PROVAB ou do PRMGFC no Processo Seletivo  

01/02/2021 - 

Divulgação da Relação Preliminar de Candidatos Aptos à utilização do PROVAB, 
conforme estabelecido pela Resolução CNRM no. 35 de 9 de janeiro de 2018. 

02/02/2021 - 

Interposição de recurso sobre a ausência na Relação de Candidatos Aptos à 
utilização do PROVAB. 

02/02/2021 03/02/2021 

Publicação do Edital de Matrícula 08/02/2021 - 

Publicação do Gabarito Definitivo  08/02/2021 - 

Divulgação das notas dos candidatos  08/02/2021 - 

Interposição de Recurso das notas das Provas 08/02/2021  09/02/2021 

Divulgação da Relação Definitiva de Candidatos Aptos à utilização do PROVAB, 
após recurso. 

08/02/2021 - 

Disponibilização dos resultados das análises dos recursos das notas das Provas 
(Deferimento/Indeferimento)  10/02/2021 - 

Divulgação da Classificação Final do Processo Seletivo    10/02/2021 - 
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Disponibilização da consulta individualizada de desempenho  10/02/2021 - 

1ª. Convocação para Matrícula 10/02/2021 - 

Matrícula em 1a. Convocação (Edital de Matrícula publicado em 08/02/2021)                 19/02/2021 - 

 

 

 


