
 20 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Edital nº 04/2022 - CCS/UFES 
Calendário de atividades para candidatos ao Processo de Seleção de Residência Médica, Residência 

Multiprofissional em Saúde e Uniprofissional em Medicina Veterinária. 
 

     DATA EVENTO 

05/08/2022 Publicação na imprensa oficial do edital de abertura de inscrições.  

22/08/2022 a 
14/09/2022 

Período para inscrição no sítio eletrônico www.residenciaemsaude.ufes.br 

22/08/2022 a 
15/09/2022 

Período para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário (os candidatos que 
tiverem o pedido de isenção de taxa indeferidos deverão pagar a taxa de inscrição até 
o dia 15/09/2022).  

22/08/2022 a 
24/08/2022 

Período para pedido de isenção de taxa de inscrição conforme estabelecido no item 
3.3.1 do Edital, para todos os candidatos. 

22/08/2022 
De 08h às 11h – período para o pedido de isenção de taxa de inscrição conforme 
estabelecido no item 3.3.2 do Edital, apenas para candidatos a programas de 
Residência Médica.  

31/08/2022 Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. 

15/09/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

15/09/2022 Último dia para pedido de inclusão do nome social. 

21/09/2022 Retirada do Comprovante de inscrição.  

22/09/2022 e 
23/09/2022 

Prazo para apresentar recurso caso sua inscrição não seja confirmada.  

30/09/2022 Divulgação de relação candidato/vaga. 

Até 23/11/2022 
Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 
realização das provas deverá fazer até 23/11/2022. 

07/12/2022 Divulgação dos locais de Prova. 

07/12/2022 Último dia para indicação de acompanhante à lactante. 

11/12/2022  Aplicação das provas – início 08h 

11/12/2022 
Após 14h – Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas (1ª etapa) no sítio 
eletrônico www.residenciaemsaude.ufes.br 

12/12/2022 até 
16h do dia 

13/12/2022 
Interposição de Recursos consoante com o estabelecido no item 8.1.4 deste Edital.  

23/12/2022 Respostas aos Recursos e divulgação do Gabarito Oficial. 

23/12/2022 
Divulgação do resultado oficial da 1ª fase no sítio eletrônico 
www.residenciaemsaude.ufes.br 

20/01/2023 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo no sítio eletrônico 
www.residenciaemsaude.ufes.br 

02/02/2023 e 
03/02/2023 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA - PERÍODO DE MATRÍCULA  
de 08h às 12h - conforme orientações do item 10 do Edital nº 04/2022 CCS UFES. 

06/02/2023 e 
07/02/2023 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E UNIPROFISSIONAL 
EM MEDICINA VETERINÁRIA – PERÍODO DE MATRÍCULA 
De 08h às 12h – conforme orientações no item 11 do Edital nº 04/2022 CCS UFES. 

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DA PENHA ZAGO GOMES
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/507895?tipoArquivo=O


