
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2020 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – 2021 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 05/2020 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 

03/2020 

O Grupo Hospitalar Conceição torna pública a retificação do Edital nº 03/2020, conforme segue: 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

........... 

CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO: 

DATA PREVISTA: 

Publicação do edital de abertura do processo seletivo público 06/10/20 

 

 

Período de inscrições (pela internet, através do site http://www.inqc.org.br) 

Das 14h do dia 

06/10/20 até às 

23:59h do dia 

08/11/20 

(Horário de Brasília) 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 
       06 a 08/10/20 

Divulgação da solicitação de isenção da taxa de inscrição 13/10/20 

Período recursal sobre o indeferimento de isenção da taxa de inscrição 14 e 15/10/20 

Divulgação da solicitação de isenção da taxa de inscrição após recursos 20/10/2020 

Envio de laudo médico para solicitação de condições especiais para o dia da prova e 

envio do Certificado Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo" 
           05/10/20 a 09/11/20 

Último dia para pagamento das inscrições 09/11/20  

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas e relação de certificados deferidos e 

indeferidos da Ação Estratégica “Brasil Conta Comigo” 

11/11/20 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas e sobre os certificados indeferidos da 

Ação Estratégica “Brasil Conta Comigo” 

12 e 13/11/20 

Divulgação das inscrições e dos certificados da Ação Estratégica “Brasil Conta 

Comigo” deferidas após recursos 

16/11/20 

Demais etapas permanecem inalteradas.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

Inclui-se no item 6 os subitens abaixo: 

....... 

6.5 Conforme a Portaria nº 492, de 23 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que institui a 

Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área da saúde, para 

o enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19), os egressos dos cursos de graduação de 

enfermagem, fisioterapia e farmácia que comprovadamente participaram da Ação receberão uma 

pontuação adicional de 10% (dez por cento) no presente processo de seleção pública.. 

http://www.inqc.org.br/


6.5.1 O candidato que desejar utilizar-se do benefício da referida portaria, ao realizar a 

inscrição, deverá enviar para fins de comprovação, o certificado de participação emitido pelo 

Ministério da Saúde com a respectiva carga horária. 

6.5.2 Enviar através de e-mail para o endereço eletrônico:  residenciaghc@inqc.org.br a imagem 

legível do documento de identidade e a imagem legível do certificado (frente e verso), que 

comprove a participação na Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", impreterivelmente nos 

prazos citados no cronograma deste Edital.  

6.5.3 O e n v i o  d a s  i m a g e n s  dos documentos acima é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. O INQC não se responsabiliza por qualquer tipo de dificuldade que impeça a chegada 

desses documentos. 

6.5.4 A relação dos candidatos que solicitaram, na inscrição, o  benef íc io  da  re fer ida  

Por ta r ia ,  será divulgada na internet, no endereço eletrônico http://www.inqc.org.br na 

ocasião da divulgação do edital de homologação das inscrições no dia 11 de novembro. 

 
7.4 Da Avaliação e Aprovação nas Provas Objetivas: 

Inclui-se no item 7.4 o subitem abaixo: 

.......... 

 

7.4.9 O candidato que comprovar a participação na Ação somará 4 (acertos), o equivalente a 4 

(quatro) questões ao seu total, podendo chegar a 44 acertos, enquanto os demais candidatos 

(que não comprovarem a participação) poderão atingir, no máximo 40 acertos. 

 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital de Abertura nº 03/2020 e seus 

Anexos. 

 

Porto Alegre/RS, 27 de outubro de 2020. 

 

 

 

Diretor Técnico do 
Grupo Hospitalar Conceição 
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