OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA
CENTRO OFTÁLMICO TARCÍZIO DIAS (CENOFT)
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

RESIDÊNCIA MÉDICA 2019

ED IT AL - N.º 2 – RE T IF I CAÇÃ O

A Comissão de Residência Médica de Oculistas Associados da Paraíba
(Centro Oftálmico Tarcízio Dias - CENOFT) torna pública a retificação dos
itens n.º 29, 30, 30.1, 42, 43, 59, 59.7, 64 do Edital, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido
edital.

VIII - DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (1ª ETAPA)

29- A prova objetiva será aplicada no dia 07 de dezembro de 2018 e terá
duração de 4 (quatro) horas
30- O acesso ao local de realização das provas ocorrerá das 13horas e trinta
minutos às 14 (quatorze) horas ( horário Telemar local )
30.1-O candidato que chegar após as 14 horas não terá acesso ao local de
realização da prova e estará eliminado do processo seletivo.

IX – DA ANÁLISE CURRICULAR, ENTREVISTA E SEMINÁRIO

42 - A entrevista e a análise curricular será realizada no dia 08 de dezembro
de 2018, a partir das 08:00 horas no CENOFT (horário local).
43 - A apresentação do seminário será realizada a partir das 08:00hs do dia 08
de dezembro de 2018 no CENOFT. (horário local).

XI – DOS RECURSOS
59 - O candidato que desejar interpor recurso contra o CENOFT em relação
aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, poderá fazê-lo no dia
07 de dezembro de 2018, no horário das 19h00min às 20h30min.

59.7- Os resultados dos recursos serão fornecidos na sede do CENOFT, a
partir das 20:30h do dia 07/12/2018.

XII – DO RESULTADO
64 - O resultado da primeira fase do concurso será divulgado no dia
07/12/2018, a partir das 21:00 horas e será afixado no CENOFT;

João Pessoa – PB, 19 de outubro de 2018.

