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EDITAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E ESTÁGIO REMUNERADO EM EMERGENCIAS CARDIOLOGICAS 
PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA NO HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

 
 
 
 

ERRATA DO EDITAL  
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO E RESULTADO 
 
 
 

A comissão responsável pelo curso de capacitação e estágio remunerado em emergências cardiológicas torna pública 
a errata do edital, publicada em 05 de novembro de 2019, no que se refere ao cronograma de avaliações e 

resultado.  
 

• Prova Escrita -> confirmada no dia 01 de dezembro de 2019 com início às 9:00h – local: Auditório 
externo do Hospital Adventista Silvestre (mesmo local onde foi realizado o curso)  

• Liberação do gabarito -> o gabarito da prova será liberado no dia 01 de dezembro a partir das 
15:00h no site http://www.redeadventistasilvestre.com/ 

• Recursos ao gabarito -> os recursos poderão ser protocolados em formulário próprio na secretaria 
do Centro de Simulação Realística localizado no Hospital Adventista Silvestre nos dias 02 e 03 de 
dezembro das 8:00h as 16:00h (ou caso haja algum atraso na liberação do gabarito até 48 horas 
após a liberação do mesmo) 

• Resultado e classificação -> o resultado e a classificação serão liberados no dia 05 de dezembro no 
site http://www.redeadventistasilvestre.com/ 

•  Recurso ao resultado -> no dia 06 de dezembro (ou caso haja algum atraso na liberação do 
resultado até 24 horas após a liberação do mesmo) poderá ser protocolado recurso quanto ao 
resultado do concurso no centro de simulação realística  

• Resultado Final -> o resultado do concurso com os aprovados será divulgado no dia 10 de 
dezembro no site http://www.redeadventistasilvestre.com/ 

• Matrícula, ambientação e distribuição dos dias do estágio -> os aprovados deverão se apresentar 
no dia 13 de dezembro as 8:00h no centro de simulação realística localizado no Hospital Adventista 
Silvestre  
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