ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO PRÉ-REQUISITO E ANO
ADICIONAL
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO PRÉ-REQUISITO E ANO ADICIONAL
EDITAL (Divulgação, Publicação e Aviso de Edital)
Período de Análise dos Recursos I- Contra publicação do edital

DATA/PERÍODO
21/10/2018
(domingo)
22/10/2018 (segundafeira)

A inscrição será através no endereço www.cermam.com.br das 12h00min do dia
04 de novembro às 23h59min ao dia 18 de novembro de 2018, observado horário
de Manaus No ato da Inscrição o participante deverá:
1. Preencher o formulário de inscrição;
04/11 a 18/11/2018
2. Indicar se fará uso da pontuação adicional do PROVAB ou PRMGFC e
encaminhar por e-mail: cermam_@hotmail.com
3. Emissão do boleto para pagamento da taxa.
PAGAMENTO: Impreterivelmente efetuados até:
18/11/2018
Solicitação de isenção da taxa de inscrição: Os participantes que tiver direito pela
legislação vigente e normas do Edital deverão enviar através do e-mail:
04/11 a 18/11/2018
cermam_@hotmail.com, formulário de isenção e toda a documentação
comprobatória, de forma legível e atualizada.
Resultado das solicitações de isenção: Serão disponibilizadas no PORTAL DA
19/11/2018
CERMAM no endereço eletrônico www.cermam.com.br
Regularização das inscrições indeferidas / isenção de taxa
20/11/2018
Pagamento da taxa de inscrição para os candidatos com isenção indeferida
21/11/2018
A listagem com a confirmação da inscrição e pagamento (DEFERIMENTO) será
22/11/2018
disponibilizada na CERMAM no endereço eletrônico www.cermam.com.br
Divulgação do local da PROVA TEÓRICA no site da CERMAM no endereço
23/11/2018
eletrônico www.cermam.com.br
PROVA TEÓRICA (1ª ETAPA)
02/12/2018
(domingo)
Horário: 8h
Divulgação do caderno da prova escrita e o gabarito preliminar serão
disponibilizados no Portal CERMAM, através do endereço eletrônico:
02/12/2018
http://www.cermam.com.br, a partir das 15h.
Recurso do Gabarito, o requerimento de recurso administrativo contra o gabarito:
03/12/2018
das
Deverá ser entregue o formulário preenchido e assinado no endereço: Avenida 8:00 as 12:00 e das
13:00 as 15h
Apurinã, nº 04 - Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-170 - Manaus-AM
RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA (PROVA ESCRITA)
06/12/2018

Avenida Apurinã, nº 04, Praça 14 de Janeiro – CEP: 69.020-170, Manaus-Am – Email: cermam_@hotmail.com

ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS da análise de currículo no endereço:
Avenida Apurinã, nº 04 - Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-170 - Manaus-AM. 26 e 27/12/2018 das
8:00 as 12:00 e das
Serão avaliados os currículos dos participantes do (EDITAL nº 01/2018/19), que
14:00 as 16:00
obtiverem no mínimo 50% de acertos na PROVA PRÁTICA.
RESULTADO DA PROVA DE TITULOS (3ª ETAPA) será divulgado no Portal
08/01/2019
CERMAM, através do endereço eletrônico www.cermam.com.br.
Recurso da 3ª etapa, o requerimento de recurso administrativo contra a Analise do
09/01/2019
das
curriculo: Deverá ser entregue o formulário preenchido e assinado no endereço: 8:00 as 12:00 e das
13:00 as 15h
Avenida Apurinã, nº 04 - Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-170 - Manaus-AM
RESULTADO FINAL
11/01/2019
1º PERÍODO DE MATRÍCULA.
20/02/2019
Em caso de haver vagas remanescentes por não preenchimento com os
PARTICIPANTES convocados no processo de "qualquer" programa e
23/02/2019
instituições, ficará a critério da CERMAM convocar os PARTICIPANTES
habilitados.
2º PERÍODO DE MATRÍCULA Matricula na instituição selecionada.
26/02/2019
Início das atividades da Residência Médica
01/03/2019
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