
 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA SELEÇÃO RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 

 

DATAS ATIVIDADES 

23/12/2021 a 
17/01/2022 

Inscrições somente via internet – (taxa de Inscrição: R$550,00) 
www.unirv.edu.br/residencia 

23/12/2021 a 
17/01/2021 

Prazo para os candidatos com deficiência e/ou necessidades especiais 
requererem condições especiais para realização das provas. 

Prazo para envio de requerimento de atendimento especial e comprovação. 

18/01/2022 Data-limite para pagamento e reimpressão do boleto bancário 

24/01/2022 

Publicação da listagem das inscrições confirmadas, após as 15h. 

Publicação da listagem com os nomes dos candidatos com direito a condições 
especiais, após as 15h. 

27/01/2022 
Disponibilização do cartão de confirmação de inscrições e local de realização 
das provas, no site www.unirv.edu.br/residencia, após as 12h. 

30/01/2022 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

ENTREGA DO CURRÍCULO 

Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas, após as 20h. 

31/01/2022 
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas, na 
COREME, das 8h às 11h e das 13h às 16h. 

02/02/2022 

Resultado do gabarito definitivo das provas objetivas, após as 16h. 

Resultado preliminar dos candidatos classificados para a segunda fase, após as 
16h 

03/02/2022 
Interposição de recurso contra a contagem dos pontos da prova objetiva, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h, na COREME. 

04/02/2022 

Resultado definitivo dos candidatos classificados para a segunda fase, após as 
16h. 

Divulgação do resultado preliminar da análise de currículo, após as 20h 

07/02/2022 
Interposição de recursos contra a análise de currículo, na COREME, das 8h às 
11h e das 13h às 16h. 

08/02/2022 

Resultado dos recursos contra a análise de currículo, após as 16h. 

Resultado dos classificados no Processo Seletivo em 1ª Chamada, das provas 
objetivas, após as 20h. 

14/02/2022 e 
15/02/2022 

Matrículas para 1ª Chamada: das 08h às 11h e das 13h às 16h (Sala 01 – 
COREME – Bloco I – Campus Rio Verde) 

15/02/2022 Resultado de 2ª Chamada, se houver, após as 16h. 

17/02/2022 e 
18/02/2022   

Matrículas para 2ª Chamada: das 08h às 11h e das 13h às 16h (Sala 01 – 
COREME – Bloco I – Campus Rio Verde) 

01/03/2022 Início dos programas de Residência Médica. 

 


