REOPÇÃO 2020
Processo Seletivo Unificado para Residência Medica de Minas Gerais PSU 2020
Processo Seletivo Complementar de Residência Medica de Minas Gerais PSU Complementar 2020
Convocação 4 - REOPÇÃO
Período para confirmação de interesse e matricula: 30/03 à 31/03/2020 (terça-feira)
às 12:00 horas (Verificar horário de funcionamento do setor responsável pela
matricula de cada instituição. Máximo até 10h00).
Orientações:
Candidato convocado e interessado deve confirmar interesse na vaga, emitir o
comprovante de convocação e dirigir-se à instituição para matrícula no período do
dia 30/03 à 31/03/2020 (terça-feira) às 12:00 horas.
Atenção:
A AREMG não se responsabiliza por erros em confirmação de interesse pelo uso de
navegadores não recomendados, nem por aparelhos móveis tipo tablets, smartfones
e iphones.
Para informações e procedimentos referentes a matricula deve ser lida orientação no
site da AREMG e procurada a instituição para a qual o candidato foi convocado.
Nenhuma informação por telefone ou e-mail substitui o publicado referente a dia e
hora limite para matricula não sendo aceito em nenhuma hipótese matricula após o
dia e hora especificado como prazo final para esta convocação - 31/03/2020 (terçafeira) às 12:00 horas.
A AREMG não realiza matricula.
ATENÇÃO:
Candidato convocado para uma vaga e que não confirmar interesse ou desistência
no site/área do Candidato ou manifestar interesse e não se matricular na Instituição
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para a qual foi convocado no período acima especificado será considerado
desistente do processo seletivo sendo excluído da vaga.
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AREMG - Processo Seletivo Unificado 2020
Convocação de Reopção
Hospital
Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella
Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella

Curso
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Candidato

Situação

Nota Final

Pref.

CAMILA ANDRADE DA ROCHA

51,95

1

Convocado

RICARDO ROCHA GERBASSI

43,90

1

Selecionado

