
 

NOTA EXPLICATIVA (REPESCAGEM) 

O Coordenador Geral do PSU-RESMED/CE – 2021, no exercício de suas atribuições, considerando 
os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; considerando o não preenchimento total das vagas 
com as convocações anteriores; TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que haverá reunião 
virtual para chamada de repescagem, no dia 15/03/2021 (segunda-feira), e ocorrerá na forma abaixo: 

1. As Reuniões virtuais serão realizadas através da plataforma do Google Meet, agendadas por 
especialidade, seguindo quadro de distribuição de horário que será publicado no dia 13/03/2021; 

2. Os participantes aptos deverão solicitar acesso na sala virtual 15 min antes do horário estabelecido para a 
convocação e deverão ficar aguardando até a autorização do moderador; 

3. Somente deverão acessar a reunião virtual os participantes aptos da mesma especialidade, conforme lista 
divulgada no Portal da ARES; 

4. Será colocado na área individual de cada participante apto, o acesso ao link da reunião, com horário 
determinado; 

5. Não será permitido o compartilhamento do link para terceiros, sendo o acesso autorizado somente apenas 
para os candidatos aptos da mesma especialidade; 

6. Ao entrar na sala virtual, cada participante, obrigatoriamente, deverá digitar seu nome completo no chat, 
como forma de registrar sua presença; 

7. O agente controlador do acesso à sala de reunião confirmará o nome do participante, e caso não esteja na 
lista será convidado a deixar a sala de reunião; 

8. O Participante deverá deixar microfone desligado durante a reunião, sendo liberado apenas quando 
necessário o pronunciamento; 

9. O moderador dará explicações iniciais pertinentes ao andamento da reunião, ou seja, como se dará a 
dinâmica dos trabalhos e, por fim, compartilhará o quadro de vagas; 

10. Em seguida o moderador compartilhará a lista dos aptos da especialidade, dando assim início às 
chamadas; 

11. Após início da reunião não será permitido mais nenhum participante entrar na sala; 
12. A chamada para ocupação das vagas remanescentes obedecerá aos critérios determinados no edital, 

seguindo a ordem de classificação (nota final obtida) e ordenação da lista de prioridade de especialidade(s) 
e instituição(ões) escolhidas, conforme Instrumento Convocatório. Ao final da chamada regular, caso não 
acudam interessados, a(s) vaga(s) ainda disponível(eis) poderá(ão) ser ofertada(s) ao Participante que não 
escolheu a instituição durante a ordenação da mesma especialidade; 

13. Se alguma vaga surgir após a chamada de uma especialidade já ocorrida, ou seja, oriunda de participante 
que se inscreveu em mais de uma especialidade, será ofertada ela (vaga) em convocação posterior. Assim, 
orienta-se que o participante fique atento ao eventual quadro de vagas que será publicizado no site da 
ARES. As regras serão as mesmas da presente reunião, podendo, em caso de necessidade, serem incluídos 
outros procedimentos; 

14. O Participante que for convocado a primeira vez durante a reunião, mas que não tenha interesse na vaga, 
deverá encaminhar a sinalização de desistência da vaga durante a repescagem, pelo endereço eletrônico: 
contato@resmedceara.ufc.br, o que fará que continue concorrendo a outra vaga de maior preferência, 
desde que seja no mesmo dia. A desistência da vaga será considerada como matrícula efetivada 

15. O Participante que estiver matriculado e for convocado para migrar de instituição, deverá, além de 
sinalizar durante a reunião a desistência da instituição pela qual está vinculado, formalizar a renúncia da 
vaga pelo endereço eletrônico: contato@resmedceara.ufc.br, em até, no máximo, 10 (dez) minutos após 
a declaração de seleção para vaga, devendo o participante se utilizar do modelo disposto no site da ARES, 
podendo ser impresso ou escrito a punho, acompanhado da assinatura. Caso o participante não envie o 
termo de desistência pelo e-mail acima indicado até a mesma data da reunião, será considerado desistente 
e não poderá pleitear quaisquer outras vagas;  

16. As chamadas podem sair do horário programado, a depender da dinâmica da reunião anterior, mas 
seguirão sempre o quadro de distribuição de horário que será publicado no dia 13/03/2021 (sábado); 

17. O Participante convocado a ocupar uma vaga durante a reunião, receberá autorização de matrícula através 
do e-mail. Já nos casos dos Participantes que estão migrando, devem encaminhar o termo de desistência 
da vaga e, após esse procedimento, receberão a autorização de matrícula (migração);  

18. Nos termos do Edital Regulador, a coordenação do PSU-RESMED-CE não se responsabilizará por 
qualquer fator que impossibilite, dificulte ou inviabilize a participação do interessado; 



19. Informa-se que, após a reunião virtual que ocorrerá no dia 15/03/2021, os participantes que estão 
matriculados em alguma instituição, não serão mais convocados, haja vista o Art. 5.º da Resolução n.º 01 
de 03 janeiro de 2017. Assim, sugestiona-se a leitura do item 20, caso queiram permanecer nas 
convocações posteriores.  

20. O participante matriculado que desejar participar de eventuais repescagens que poderão ser realizadas a 
critério da Coordenação do certame, deverão, em caráter irrevogável, enviar no dia 15/03/2021 às 16:00 
o Termo de Desistência da vaga pela qual está matriculado (assinado), conforme modelo 2, para o 
endereço eletrônico: contato@resmedceara.ufc.br , situação enquadrada no item 15.6 do Instrumento 
Convocatório. 

21. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do Processo Seletivo Unificado para os 
Programas de Residência Médica – 2021. 

 

Anexo I – Calendário de atividades (Repescagem) 

 
 

MODELO 1 (Para Participante que vai migrar de Instituição) 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 

 

Eu________________________________________________________CPF______________________, 
DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que desisto, em caráter total e irrevogável, da 
especialidade/instituição __________________________________, haja vista que fui convocado para 
matrícula em vaga de maior preferência  na especialidade/instituição ____________________________, 
declarando, na oportunidade, que tenho ciência que não poderei retornar à vaga anterior, haja vista que ela 
será ofertada imediatamente para outro participante. 
 

_______________________________________ 
(assinatura) 

  
 

MODELO 2 (Para Participante que queira continuar no certame após 15/03) 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 

 
Eu________________________________________________________CPF______________________, 
DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que desisto, em caráter total e irrevogável, da 
especialidade/instituição __________________________________ pela qual fui convocado (a), haja vista 
interesse em permanecer nas convocações posteriores, após 15/03/2021, para concorrer a vaga de maior 
preferência, declarando, na oportunidade, que tenho ciência que não poderei retornar à vaga anterior, haja 
vista que ela será ofertada imediatamente a outro participante, ou seja, que concordo que poderei ficar sem 
qualquer vaga em eventuais convocações futuras. 

_______________________________________ 
(assinatura) 

 
 
 

DATAS ATIVIDADES 

Dia 13/03/2021 (sábado) Divulgação da lista de Participantes aptos e quadro de vagas  

Dia 15/03/2021 (segunda-feira) 

Horário:  8h às 17h 

Chamada regular da reunião de repescagem por especialidade  

 

Dias 16/03/2021 Matrícula nas instituições  


