EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SANTA CASA/BH

ERRATA – NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Informamos que com a divulgação da errata, a data da prova foi alterada para o dia 08 de dezembro de 2013.
Aos candidatos que realizaram sua inscrição no período anterior a mudança da data de realização da prova,
informamos que a inscrição continua válida sendo necessário retirar a segunda via do boleto e realizar o pagamento
até o dia 21/11/2013, caso não tenha efetuado.
Aos candidatos que realizaram sua inscrição no período anterior a errata, efetuaram o pagamento do valor da
inscrição e não pretende realizar o concurso na nova data, informamos que está disponível na Área do Candidato no
site www.gestaodeconcursos.com.br o formulário para Devolução do Valor da Inscrição. Ele ficará disponível até o dia
29/11/2013 e, a partir desta data, a devolução será processada em até 10 dias úteis, se todos os dados informados
estiverem corretos.
2 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS

DATAS

Inscrições

19/08/2013 a 20/11/2013

Divulgação do local das provas

30/11/2013

Data da prova

08/12/2013

Divulgação do gabarito

08/12/2013

Prazo para recursos contra questões da prova

10/12/2013 e 11/12/2013

Divulgação do resultado da 1ª Etapa

20/12/2013

Entrega dos Currículos

23/12/2013 a 03/01/2013

Resultado da 2ª Etapa (Avaliação Curricular)

20/01/2014

Prazo para recursos contra o resultado da 2ª 02 (dois) dias úteis subsequentes à
Etapa

divulgação do resultado 2ª Etapa

Resultado final

27/01/2014

Matrículas – 1ª Chamada

03/02/2014 e 04/02/2014

Matrículas – 2ª Chamada

05/02/2014 a 06/02/2014

Matrículas – 3ª Chamada

07/02/2014 e 10/02/2014

Matrículas – 4ª Chamada

11/02/2014 e 12/02/2014

Matrículas – 5ª Chamada

13/02/2013 e 14/02/2013
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Semana de integração

24/02/2014 a 27/02/2014

Início dos Programas

06/03/2014

Devolução dos currículos dos candidatos não 28/06/2014
selecionados
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