
 
 

ERRATA  
EDITAL RESIDÊNCIA MÉDICA Nº 19 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 
 

Errata 1 - Quadro I - Cronograma de Execução 
 

Onde se lê:  
 

Quadro I - Cronograma de Execução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADES 

26/10/2020 Publicação do Edital de abertura de inscrições no site da UVV 

27 e 28/10/2020 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

29/10/2020 Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 

29/10/2020 a 

20/11/2020 

Inscrição pelo site www.uvv.br, link da residência médica 

Pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário  

Apresentação pelo candidato de solicitação e comprovante de atendimento diferenciado 

para a realização das provas 

Solicitação de pontuação adicional pelo PROVAB e pela residência de medicina de 

família e comunidade (observar item 6.3) 

Até 20/11/2020 Divulgação do local da prova 

27/11/2020 PROVA TEÓRICA - 9:00h às 13:00h 

27/11/2020 Entrega do curriculum vitae para análise da comissão (conforme ANEXO III) 

27/11/2020 Divulgação do gabarito no site www.uvv.br, link da residência médica (a partir das 18:00h) 

30/11/2020 Interposição de Recursos (até às 13:00h) 

01/12/2020 Respostas aos Recursos (Até às 18:00h) 

07/12/2020 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo e edital de matricula a partir das 

17:00h 

28 e 29/01/2021 Matrícula dos aprovados 

01/03/2021 Início do Programa  

http://www.uvv.br/
http://www.uvv.br/


 

Leia-se:  
 

Quadro I - Cronograma de Execução: 

 

 

 

Errata 2 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO – No item 6.1 

 
Onde se lê:  
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 Prova Teórica (eliminatória e classificatória) a ser realizada no dia 27/11/2020 (6ª feira), no horário de 

9:00h às 13:00h, e que consistirá de exame escrito, objetivo valendo 90% do total da nota final. 

 

 

Leia-se: 
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 Prova Teórica (eliminatória e classificatória) a ser realizada no dia 30/11/2020 (2ª feira), no horário de 

9:00h às 13:00h, e que consistirá de exame escrito, objetivo valendo 90% do total da nota final. 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADES 

26/10/2020 Publicação do Edital de abertura de inscrições no site da UVV 

27 e 28/10/2020 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

29/10/2020 Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 

29/10/2020 a 

20/11/2020 

Inscrição pelo site www.uvv.br, link da residência médica 

Pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário  

Apresentação pelo candidato de solicitação e comprovante de atendimento diferenciado 

para a realização das provas 

Solicitação de pontuação adicional pelo PROVAB e pela residência de medicina de 

família e comunidade (observar item 6.3) 

Até 20/11/2020 Divulgação do local da prova 

30/11/2020 PROVA TEÓRICA - 9:00h às 13:00h 

30/11/2020 Entrega do curriculum vitae para análise da comissão (conforme ANEXO III) 

30/11/2020 Divulgação do gabarito no site www.uvv.br, link da residência médica (a partir das 18:00h) 

01/12/2020 Interposição de Recursos (até às 13:00h) 

02/12/2020 Respostas aos Recursos (Até às 18:00h) 

07/12/2020 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo e edital de matricula a partir das 

17:00h 

28 e 29/01/2021 Matrícula dos aprovados 

01/03/2021 Início do Programa  

http://www.uvv.br/
http://www.uvv.br/


 

 

 

Errata 3 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO – No item 6.10 

 

Onde se lê:  
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.10 O gabarito da prova teórica será divulgado a partir das 18:00h do dia 27/11/2020 no site www.uvv.br, link da 

residência médica. 

 

Leia-se: 
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.10 O gabarito da prova teórica será divulgado a partir das 18:00h do dia 30/11/2020 no site www.uvv.br, link da 

residência médica. 

 

http://www.uvv.br/
http://www.uvv.br/

