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RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA 2018 

NO PROGRAMA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE  

HOSPITAL SOFIA FELDMAN 
 

 

 

Recomenda a leitura de todo o Edital, INCLUSIVE A PRESENTE RETIFICAÇÃO. 
 
 
 

A Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), mantenedora da Faculdade Ciências Médicas-MG 

(FCM-MG), comunica a RETIFICAÇÃO no Edital para preenchimento de vagas no Programa de 

Residência em Enfermagem Obstétrica da Fundação de Assistência Integral à Saúde / Hospital Sofia 

Feldman, programa este cadastrado pelo MEC. 
 

 
ONDE SE LÊ: 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

Matrícula 27/02/18 

 
 

5. MATRÍCULA  
 
 

5.1. O candidato aprovado ou seu representante nomeado por procuração por 

instrumento público ou particular com poderes específicos para representá-lo, deverá 

imprimir, preencher e entregar a ficha cadastral do anexo II deste Edital, no Hospital 

Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, nº 1.060 – Bairro Tupi – Belo Horizonte/MG), no 

dia 27 de fevereiro de 2018, no horário de 9h às 11h30min às e de 13h30min às 17h, 

sendo considerado desistente aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido. 

(Vide, também, item 5.4 deste Edital). 

5.2. A partir do dia 28/02/18, em caso de desistências, será disponibilizada, no site 

www.sofiafeldman.org.br, por ordem decrescente de classificação, a relação dos candidatos 

convocados (também será enviado e-mail referente à convocação). Estes terão 2 (dois) dias 

úteis subsequentes à respectiva divulgação para efetuar a matrícula. Decorrido esse prazo, os 

candidatos que não se matricularem serão considerados desistentes. O período máximo para a 

convocação dos candidatos excedentes será até o dia 31/03/18, conforme legislação vigente. 
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LEIA-SE: 
 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

Matrícula 23/02/18 

 
 

5. MATRÍCULA 
 
 

5.1. O candidato aprovado ou seu representante nomeado por procuração por 

instrumento público ou particular com poderes específicos para representá-lo, deverá 

imprimir, preencher e entregar a ficha cadastral do anexo II deste Edital, no Hospital 

Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, nº 1.060 – Bairro Tupi – Belo Horizonte/MG), no 

dia 23 de fevereiro de 2018, no horário de 9h às 11h30min às e de 13h30min às 17h, 

sendo considerado desistente aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido. 

(Vide, também, item 5.4 deste Edital). 

5.2. A partir do dia 26/02/18, em caso de desistências, será disponibilizada, no site 

www.sofiafeldman.org.br, por ordem decrescente de classificação, a relação dos candidatos 

convocados (também será enviado e-mail referente à convocação). Estes terão 2 (dois) dias 

úteis subsequentes à respectiva divulgação para efetuar a matrícula. Decorrido esse prazo, os 

candidatos que não se matricularem serão considerados desistentes. O período máximo para a 

convocação dos candidatos excedentes será até o dia 31/03/18, conforme legislação vigente. 

 

 

DEMAIS ITENS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. 

 
 
 
 
 

                  Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
DR. WAGNER EDUARDO FERREIRA                                                     PROF. NEYLOR PACE LASMAR 
       Presidente da FELUMA                                          Diretor da FCM-MG       
 


