COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA BAHIA – CEREM/BAHIA
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA/BAHIA 2019.1
EDITAL DE MATRÍCULA – 7ª. CONVOCAÇÃO

A Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia – CEREM/BAHIA, no uso de suas atribuições,
convoca para Matrícula em Vagas Remanescentes para ingresso nos Programas de Residência
Médica que tiveram início no dia 1º. de março de 2019, os candidatos constantes das relações de
convocados publicadas nesta data:

1. Os candidatos serão convocados para matrícula obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de
classificação divulgada conforme a opção do Programa expressa na inscrição.

2. Os candidatos devem observar os documentos e condições previstos no Edital e no seu Anexo VI.

3. O candidato que não estiver presente no horário marcado para sua matrícula poderá matricularse até às 11h30 do mesmo dia, após a matrícula de todos demais convocados que estiverem
presentes, perdendo, no entanto, o direito à escolha do local de realização do Programa de
Residência.
3.1 O candidato convocado na Relação publicada hoje, que não comparecer, perderá o
direito à vaga e será excluído do Processo Seletivo.
3.2 Para que possa exercer o direito de escolha do Hospital onde realizará o Programa de
Residência, o candidato deverá estar presente desde o início do período estabelecido para
a matrícula do respectivo Programa, conforme o quadro a seguir:
DATA

HORARIO

10h30min

20/03/2019
10h50min

11h15min

PROGRAMA
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Cirurgia Geral (3 anos)
Área Cirúrgica Básica (2 anos)
Cirurgia Pediátrica
Ginecologia e Obstetrícia
Pediatria
Ortopedia e Traumatologia
Clínica Médica
Psiquiatria
Demais Especialidades

4. Conforme o disposto na Resolução no. 1, de 3 janeiro de 2017, da Comissão Nacional de
Residência Médica, a partir de 15 de março não podem ser realizados Remanejamentos de
Matrículas.
5. As matrículas dos candidatos serão realizadas no dia 20/03/2019 na sede da Associação Baiana de
Medicina - ABM - Rua Baependí, 162 - Ondina, Salvador/Bahia.

Salvador, 18 de março de 2019.

Dr. Jedson dos Santos Nascimento
Presidente da CEREM/BA

