
ERRATA 1 
 

EM, 07/12/2020 
 

A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/PE torna pública a ERRATA DO EDITAL Processo Seletivo para os 
Programas de Residência em Área Profissional de Saúde vinculado à COREMU da Escola de Governo em Saúde 
Pública de Pernambuco, COREMU da Universidade de Pernambuco, COREMU da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, COREMU da Universidade Federal de Pernambuco e COREMU do Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira, COREMU da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaboatão dos 
Guararapes e desenvolvidos nas Instituições de Saúde que ofertam residências em Área Profissional de Saúde 
no Estado de Pernambuco, para o ano de 2021, de acordo com as normas e resoluções da Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional e Área Profissional da Saúde – CNRMS/MEC e da Secretaria Estadual de Saúde/PE. 
 
Item 1.14 
 
Onde se lê: 
 
1.14 As provas serão realizadas na Cidade do Recife (com qualquer número de inscritos), Petrolina (se houver um 
mínimo de 100 – cem inscritos, que optem por fazer a prova em cada um desses municípios), com data em 31 de 
janeiro de 2021. 
 
Leia-se: 
 
1.14 As provas serão realizadas na Cidade do Recife (com qualquer número de inscritos), Petrolina (se houver um 
mínimo de 100 – cem inscritos, que optem por fazer a prova em cada um desses municípios), com data em 07 de 
fevereiro de 2021. 
 
Item 2.19.1 
 
Onde se lê: 
 
2.19.1 A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível através do 
aplicativo para a inscrição, no site http://www.upenet.com.br/, no período de 05/12/2020 a 10/12/2021. 
 
Leia-se: 
 
2.19.1 A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível através do 
aplicativo para a inscrição, no site  http://www.upenet.com.br/, no período de 05/12/2020 a 10/12/2020. 
 
Item 4.1 
 
Onde se lê: 
 
4.1 O candidato deverá acessar o site  http://www.upenet.com.br/ entrando na opção "Consulta Inscrição", digitando 
seu CPF e sua respectiva senha do concurso, para obtenção da confirmação de sua inscrição e do local de realização 
da Prova, até o dia 20 de janeiro de 2020. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
 
Leia-se: 
 
4.1 O candidato deverá acessar o site http://www.upenet.com.br/, entrando na opção "Consulta Inscrição", digitando 
seu CPF e sua respectiva senha do concurso, para obtenção da confirmação de sua inscrição e do local de realização 
da Prova, até o dia 20 de janeiro de 2021. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
 
Item 6.2 
 
Onde se lê: 
 
6.2 A prova será aplicada no dia 31 janeiro de 2021, nos locais e hora a serem indicados no cartão de Informação do 
Candidato. 
 
Leia-se: 
 
6.2 A prova será aplicada no dia 07 fevereiro de 2021, nos locais e hora a serem indicados no cartão de Informação do 
Candidato. 
 
 
Item 8.7 
 
Onde se lê: 
 
8.7 O resultado final será divulgado até o dia 19/02/2021. 
 
Leia-se: 
 
8.7 O resultado final será divulgado até o dia 21/02/2021 
 
 
 
 



 
Item 9.1 
 
Onde se lê: 
 
9.1 Para realizar a matrícula, o candidato aprovado e classificado, cujo nome consta na lista divulgada pelo UPENET 
deverá realizar seu pré-cadastro online, no sistema web https://rhose.saude.pe.gov.br/ na ocasião da divulgação do 
resultado, disponível a partir das 8h do dia 20/02/2021. 
 
Leia-se: 
 
9.1Para realizar a matrícula, o candidato aprovado e classificado, cujo nome consta na lista divulgada pelo site da 
UPENET, deverá realizar seu pré-cadastro online, no sistema web https://rhose.saude.pe.gov.br/ na ocasião da 
divulgação do resultado, disponível a partir das 8h do dia 22/02/2021. 
 
 

 
ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROCESSO SELETIVO SUS PE 2021 
 
Onde se lê: 
 

  Recurso do Gabarito Das 14h do 
07/02/2021 às 14h 

do 10/02/2021 

www.upenet.com.br 

Acolhimento aos novos Residentes 
      01/03/2020 

A ser definido pela Secretaria Estadual de 
Saúde 

Inicio da Residência       01/03/2020 Nas Instituições de Saúde 

 
 
Leia-se: 
 

  Recurso do Gabarito 07/02/2021 às 14h 
do 10/02/2021 

www.upenet.com.br 

Acolhimento aos novos Residentes 
     01/03/2021 

A ser definido pela Secretaria Estadual de 
Saúde 

Inicio da Residência      01/03/2021 Nas Instituições de Saúde 

 
 
 


