
 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA 
ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL –  ANO 2021 

 

A COREME – Coordenação de Residência Médica do Vitória Apart Hospital, no uso de 
suas atribuições, torna pública a retificação do Edital de abertura de seleção pública 
para Especialização em Cirurgia de Coluna Vertebral – ano 2021, publicado no dia 12 
de março de 2021. 

A errata altera o prazo de inscrições do processo seletivo. Desta forma, as inscrições 
que terminariam no dia 30 de março de 2021, foram prorrogadas até o dia 23 de abril 
de 2021.  

Foram feitas as seguintes alterações: 
 

ONDE SE LÊ: DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Vitória Apart Hospital no endereço 

eletrônico www.vitoriaaparthospital.com.br ou presenciais no endereço: Rodovia 

Governador Mário Covas, nº 591 Boa Vista II, Serra, ES, 29.161-001, até as 17h 

(horário de Brasília) do último dia de inscrição no período de 12/03/2021 à 30/03/2021. 

LEIA-SE: DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Vitória Apart Hospital no endereço 

eletrônico www.vitoriaaparthospital.com.br ou presenciais no endereço: Rodovia 

Governador Mário Covas, nº 591 Boa Vista II, Serra, ES, 29.161-001, até as 17h 

(horário de Brasília) do último dia de inscrição no período de 12/03/2021 à 23/04/2021. 

ONDE SE LÊ: DA SELEÇÃO 

18.1 DA PROVA ESCRITA (objetiva) – Peso (50%) – 1ª etapa em 05/04/2021 às 17 

horas com tempo de duração de 02 horas. 

18.2 DA PROVA PRÁTICA (discursiva) – Peso (40%) e da Análise do currículo mais 

entrevista – Peso (10%) – 2ª etapa em 05/04/2021 às 19 horas. 

LEIA-SE: DA SELEÇÃO 

18.1 DA PROVA ESCRITA (objetiva) – Peso (50%) – 1ª etapa em 26/04/2021 às 17 

horas com tempo de duração de 02 horas. 

18.2 DA PROVA PRÁTICA (discursiva) – Peso (40%) e da Análise do currículo mais 

entrevista – Peso (10%) – 2ª etapa em 26/04/2021 às 19 horas. 

ONDE SE LÊ: 



 

 

27. O resultado final será divulgado em ordem alfabética de nome, no site 

www.vitoriaaparthospital.com.br e nos quadros de avisos da COREME, no dia 

06/04/2021. 

LEIA-SE: 

27. O resultado final será divulgado em ordem alfabética de nome, no site 

www.vitoriaaparthospital.com.br e nos quadros de avisos da COREME, no dia 

27/04/2021. 

ONDE SE LÊ: DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

30. Resultado final será divulgado na data limite de 06/04/2021, e início das atividades 

dependente do resultado do Exame para obtenção do Título de Especialista em 

Ortopedia e Traumatologia – TEOT/2021. 

LEIA-SE: DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

30. Resultado final será divulgado na data limite de 27/04/2021, e início das atividades 

dependente do resultado do Exame para obtenção do Título de Especialista em 

Ortopedia e Traumatologia – TEOT/2021. 

ONDE SE LÊ: DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

33. DATA: 07 a 09/04/2021 

LEIA-SE: DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

33. DATA: 28 a 30/04/2021 

ONDE SE LÊ: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

42. A convocação do candidato classificado para o preenchimento da vaga não 

preenchidas será realizada a partir do dia 13/04/2021 fixados no quadro de avisos do 

Centro de Estudos e Pesquisa ou via internet no site 

www.vitoriaaparthospital.com.br, tendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para efetuar 

a matrícula. O candidato que não se apresentar neste referido prazo, será considerado 

desistente e, portanto, desclassificado. A comissão organizadora não se 

responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados 

constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

43. Em caso de desistência de algum candidato já matriculado será convocado o 

próximo candidato classificado, no período máximo de 60 dias após o início do 

Programa (13/04/2021). 

45. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ou não justificar o não 



 

 

comparecimento motivado no prazo de 48 horas após a data do início das atividades 

(13/04/2021) será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo 

seletivo, sendo convocado o próximo candidato da lista classificatória. 

LEIA-SE: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

42. A convocação do candidato classificado para o preenchimento da vaga não 

preenchidas será realizada a partir do dia 04/05/2021 fixados no quadro de avisos do 

Centro de Estudos e Pesquisa ou via internet no site 

www.vitoriaaparthospital.com.br, tendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para efetuar 

a matrícula. O candidato que não se apresentar neste referido prazo, será considerado 

desistente e, portanto, desclassificado. A comissão organizadora não se 

responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados 

constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

43. Em caso de desistência de algum candidato já matriculado será convocado o 

próximo candidato classificado, no período máximo de 60 dias após o início do 

Programa (04/05/2021). 

45. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ou não justificar o não 

comparecimento motivado no prazo de 48 horas após a data do início das atividades 

(04/05/2021) será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo 

seletivo, sendo convocado o próximo candidato da lista classificatória. 

ONDE SE LÊ: CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS E DATAS 

Inscrições 12/03/2021 a 30/03/2021 

 1º Etapa – Prova Teórica 

Coluna Vertebral 05 de abril de 2021 

Entrega de Currículo 05 de abril de 2021 

2º Etapa – Prova Prática e Entrevista 

Coluna Vertebral 05 de abril de 2021 

Divulgação do Gabarito 06 de abril de 2021 

Resultado Final 06 de abril de 2021 

Período de Matrículas 

07 a 09 de abril de 2021 

 



 

 

 

LEIA-SE: CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS E DATAS 

Inscrições 12/03/2021 a 23/04/2021 

 1º Etapa – Prova Teórica 

Coluna Vertebral 26 de abril de 2021 

Entrega de Currículo 26 de abril de 2021 

2º Etapa – Prova Prática e Entrevista 

Coluna Vertebral 26 de abril de 2021 

Divulgação do Gabarito 27 de abril de 2021 

Resultado Final 27 de abril de 2021 

Período de Matrículas 

28 a 30 de abril de 2021 

 
 

 

Serra (ES), 09 de Abril de 2021. 

 

Dr. Rodrigo dos Santos Lugão 

Diretor Técnico 

Vitória Apart Hospital S/A 


