COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – HECI - 2017

Segundo a instabilidade da segurança pública instalada em nosso estado nos últimos dias,
informamos que os prazos referentes ao Processo Seletivo para Residência Multiprofissional
do HECI sofreram alteração.
ETAPAS
Inscrições
Confirmação do local das provas
Data da prova objetiva
Entrega do currículo durante a prova
Divulgação do gabarito
Prazo para recursos contra questões objetivas
Análise de recursos
Análise do currículo
Resultado da etapa objetiva
Resultado da etapa de currículo
Resultado Final
Matrícula
Data prevista para o início dos programas
Prazo final de convocação dos suplentes

DATAS
03/02/2017 a 15/02/2017 às 16:00 h
16/02/2017 a partir das 15:00 h
17/02/2017 – 9H as 13h
17/02/2017
1702/2017 após o término da prova
18/02/2017 até as 13:00 h por email
19/02 a 21/02/2017
19/02 a 21/02/2017
22/02/2017 a partir das 12:00 h
22/02/2017 a partir das 12:00 h
22/02/2017 a partir das 13:00 h
23/02/17 e 24/02/2017 até as 16:00 h
02/03/2017 as 07:00 h
30/03/2017

ATENÇÃO: verifique itens alterados no Edital de Convocação
4.6. Documentação obrigatória para a homologação da inscrição:
I. Formulário ANEXO I preenchido e assinado,
II. Cópia do comprovante de depósito, dentro do período previsto para o pagamento da
inscrição*
III. Cópia simples do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso,
IV. Cópia de documento de identidade OU CNH OU Carteira de Trabalho
V. Cópia do registro profissional ou protocolo de solicitação de qualquer estado. Os
candidatos ainda não inscritos em órgão de classe, se aprovados, deverão comprovar a
inscrição no competente órgão no momento da matrícula.
*não recomendamos depósito em caixa eletrônico, pois além de não ter identificação,
devido ao caos, o HECI não se responsabiliza pelo não recebimento da confirmação bancária
do recolhimento do valor da taxa podendo ser a inscrição indeferida.
Parágrafo único: Os documentos originais acima citados deverão ser apresentados no dia da
prova (17/02/2017), bem como a entrega do currículo com comprovação legal de títulos e
certificados.
7.1.2.2 O currículo com a comprovação dos respectivos títulos deverá ser entregue por todos os
candidatos no ato da prova (17/02/2017), em envelope branco ou pardo fechado, contendo na
parte externa o modelo do quadro abaixo preenchido adequadamente:

7.6. Os títulos e currículos serão examinados pela banca examinadora no período de 19/02 e
20/02/2017, sendo divulgado resultado em 22/02/2017 pelo site do HECI.
8.1 A prova do processo seletivo será realizada no dia 17/02/2017, tendo início às 09h pelo
horário de Brasília, e deverá ser realizada no prazo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 04
(quatro) horas.
8.1.1. O local da realização da prova será confirmado através do site da instituição
www.heci.com.br a partir do dia 16/02/2017 às 12h.
8.1.2. A Prova Objetiva será aplicada no dia 17 de fevereiro de 2017, com início às 09h (horário
de Brasília), na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim
(FACCACI), Rod. Cachoeiro X Alegre, Km 8 - Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim - ES,
29310-015. A data e o local poderão ser alterados, caso seja necessário, mediante prévia
comunicação.
8.13 O encaminhamento de reconsideração e de recursos somente será acolhido se interpostos
no prazo previsto a partir da divulgação do gabarito e deverão obrigatoriamente ser
encaminhados,
CONFORME
FORMULÁRIO
(ANEXO
III)
por
email
residenciamultiheci2017@gmail.com, constando no Assunto: RECURSO + NOME DO
CANDIDATO).
9.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22/01/2017, a partir das 12:00h,
no site www.heci.com.br.
10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão comparecer ao Hospital
Evangélico situado a Rua Anacleto Ramos, 97 - Bairros Ferroviários, na sala da secretaria da
COREMU, entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2017 para realização da matrícula e tomarem
ciência das providências necessárias.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de Fevereiro de 2017.
Gustavo Zigoni de Oliveira Ribeiro
Coordenador de Programas

