SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
EM, 25/10/2017
EDITAL
A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/PE torna público a ERRATA DE EDITAL do
PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MÉDICA para o ano de 2018, de acordo com as
normas e resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC e normas da
Secretaria Estadual de Saúde/PE.
Onde se lê
2.10
No ato de preenchimento da solicitação de inscrição, se portador de deficiência, o
candidato deverá especificar o tipo da deficiência (visual, auditiva ou motora).
Leia-se
2.10 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização
das provas deverá solicitá-lo, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário quais os
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos etc.).
2.10.1 O candidato deverá enviar laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado,
até a data prevista de 13/11/2017 e entregar pessoalmente ou por terceiro, ou encaminhar via
SEDEX ou AR - Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
endereçados à CONUPE – CONCURSO UPE 2017 – LAUDO MÉDICO PARA ATENDIMENTO
ESPECIAL, situada à Av. Rui Barbosa, nº 1599, Bairro das Graças, Recife – PE, CEP
52.050.000. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.
2.10.2 A candidata com necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá
levar um acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade. O acompanhante
ficará responsável pela guarda da criança.
2.10.3 Nenhuma pessoa da equipe de fiscalização das provas ficará responsável pela guarda da
criança no período de realização das provas.
2.10.4 A candidata lactante, acompanhada da criança, ficará impedida de realizar as provas,se
deixar de levar um responsável para guarda da criança.
2.10.5 A solicitação de recursos especiais será atendida observando-se os critérios de
viabilidade e razoabilidade.
2.10.6 A não solicitação de recursos especiais no ato de inscrição implica a sua não concessão
no dia de realização das provas.
2.10.7 O IAUPE poderá utilizar recursos para gravação e registros nas hipóteses dos
atendimentos especiais.

