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EDITAL N° 02, DE11 DE DEZEMBRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA 

E PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO INSTITUTO 

DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

 

O Superintendente do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa, Denilson Campello dos Santos, 

no uso de suas atribuições, RESOLVE: 

 

I - Alterar o Edital Nº 02, de 11 de dezembro de 2020 que passará a ter a seguinte redação:  

 

Onde se lê: 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam do 

quadro a seguir:  

Data Evento 

11/12/2020 Lançamento do Edital normativo. 

11/12/2020 a 08/01/2021 Inscrições pelo site www.igesdf.org.br na aba Ensino, Pesquisa e 

Inovação / Processo Seletivo – Residência Multiprofissional. 

13/01/2021 Resultado da homologação das inscrições. 

14/01/2021 Prazo para interposição de recurso sobre o resultado da 

homologação das inscrições. 

15/01/2021 Resultado dos recursos sobre a homologação das inscrições, 

convocação e para as provas escritas e divulgação do local das 

provas. 

17/01/2021 Data provável para as provas escritas de Conhecimento Geral e 

Específico. 

18/01/2021 Data provável para divulgação do gabarito das provas escritas. 

25/01/2021 Resultado das provas escritas.  

26/01/2021 Prazo para interposição de recurso sobre o resultado das provas 

escritas. 

29/01/2021 Resultado dos recursos sobre as provas escritas. 

08/02/2021 Resultado da análise curricular. 
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09/02/2021 Prazo para interposição de recurso sobre a análise curricular. 

18/02/2021 Resultado Final. 

22 e23/02/2021 Matrícula dos aprovados. 

01/03/2021 Início do ano letivo dos Programas de Residência. 

 

Leia-se: 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam do 

quadro a seguir:  

Data Evento 

11/12/2020 Lançamento do Edital normativo. 

11/12/2020 a 11/01/2021 Inscrições pelo site www.igesdf.org.br na aba Ensino, Pesquisa e 

Inovação / Processo Seletivo – Residência Multiprofissional. 

13/01/2021 Resultado da homologação das inscrições. 

14/01/2021 Prazo para interposição de recurso sobre o resultado da 

homologação das inscrições. 

15/01/2021 Resultado dos recursos sobre a homologação das inscrições, 

convocação e para as provas escritas e divulgação do local das 

provas. 

17/01/2021 Data provável para as provas escritas de Conhecimento Geral e 

Específico. 

18/01/2021 Data provável para divulgação do gabarito das provas escritas. 

25/01/2021 Resultado das provas escritas.  

26/01/2021 Prazo para interposição de recurso sobre o resultado das provas 

escritas. 

29/01/2021 Resultado dos recursos sobre as provas escritas. 

08/02/2021 Resultado da análise curricular. 

09/02/2021 Prazo para interposição de recurso sobre a análise curricular. 

18/02/2021 Resultado Final. 

22 e23/02/2021 Matrícula dos aprovados. 

01/03/2021 Início do ano letivo dos Programas de Residência. 
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Onde se lê: 

7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O período de inscrições será de 11/12/2020 a 08/01/2021. ANTES DE EFETUAR A 

INSCRIÇÃO E INICIAR ESTE PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO DEVERÁ 

NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL E 

CERTIFICAR-SE DE PREENCHER EFETIVAMENTE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS. 

7.2 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico do site 

www.igesdf.org.br, na aba Ensino, Pesquisa e Inovação / Processo Seletivo – Residência 

Multiprofissional, selecionar apenas uma vaga pretendida e seguir as orientações, por meio do 

formulário de inscrição. O IGESDF poderá excluir do processo seletivo o candidato que não 

preencher o formulário de inscrição de forma completa e correta. 

7.3 Após a conclusão da inscrição, o candidato deve emitir o boleto de cobrança e efetuar 

o pagamento até o último dia da inscrição previsto no item 7.1. O valor da taxa de inscrição é de 

R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais). O não pagamento da taxa de inscrição até o 

encerramento do expediente bancário gerará o cancelamento da inscrição. Não haverá 

devolução do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. A inscrição será efetivada após 

a compensação bancária do pagamento da taxa de inscrição.  

 

Leia-se: 

 

7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

7.1 O período de inscrições será de 11/12/2020 a 11/01/2021. ANTES DE EFETUAR A 

INSCRIÇÃO E INICIAR ESTE PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO DEVERÁ 

NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL E 

CERTIFICAR-SE DE PREENCHER EFETIVAMENTE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS.   

7.2 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do site 

www.igesdf.org.br, na aba Ensino, Pesquisa e Inovação / Processo Seletivo – Residência 

Multiprofissional, selecionar apenas uma vaga pretendida e seguir as orientações, por meio do 

formulário de inscrição. O IGESDF poderá excluir do processo seletivo o candidato que não 

preencher o formulário de inscrição de forma completa e correta.   
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7.3 Após a conclusão da inscrição, o candidato deve emitir o boleto de cobrança e efetuar 

o pagamento até o último dia da inscrição previsto no item 7.1. O valor da taxa de inscrição é de 

R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais). O não pagamento da taxa de inscrição até o 

encerramento do expediente bancário do último dia das inscrições gerará o cancelamento da 

inscrição. Não haverá devolução do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. A inscrição 

será efetivada após a compensação bancária do pagamento da taxa de inscrição. 

 

 

Brasília/DF, 07de janeiro de 2021 

 

Denilson Campello dos Santos 

Superintendente do Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa 

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal  

 

 

 

 

 


