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Alteração de data da Prova Objetiva dos Editais de Residência da UFPA. 

 

Considerando que as duas maiores universidades do Pará, UFPA e UEPA, tiveram datas coincidentes da 

Prova Objetiva de seus Editais; 

Considerando a restrição de datas neste ano devido a pandemia do Coronavírus e os cuidados 

dispensados e as datas do ENEM; 

Considerando prazos do MEC para executar os processos seletivos de Residência e as matrículas dos 

aprovados; 

 

O CEPS e as Comissões de Residências Médicas e Multiprofissional da UFPA resolvem alterar a data da 

Prova Objetiva dos Editais de Residência Medica e Residência Multiprofissionais da UFPA para o dia 13 de janeiro 

de 2021, as 14hs. 

 

Seguem as retificações ao Cronograma retificado. 

 
No item 7.1.1: 
 
Onde se lê: 
 
7.1.1 A Prova Objetiva será realizada no dia 10 de janeiro de 2021, com início às 14 horas e término às 18 horas 
(horário de Belém-PA), devendo o candidato apresentar-se ao local de realização durante a hora que antecede seu 
início (13h às 14h), sendo vedada sua entrada após às 14 horas. 
 
Leia-se: 
 
7.1.1 A Prova Objetiva será realizada no dia 13 de janeiro de 2021, com início às 14 horas e término às 18 horas 
(horário de Belém-PA), devendo o candidato apresentar-se ao local de realização durante a hora que antecede seu 
início (13h às 14h), sendo vedada sua entrada após às 14 horas. 
 
No Anexo 1: 
 
Onde se lê: 
 

Prova Objetiva 10 de janeiro de 2021 

Gabarito preliminar da prova objetiva 11 de janeiro de 2021 

Período de recursos do gabarito preliminar De 11 a 13 de janeiro de 2021 

Gabarito definitivo da prova objetiva Data provável de 19 de janeiro de 2021 

Resultado preliminar da prova objetiva Data provável de 19 de janeiro de 2021 



Período de recursos da prova objetiva De 19 a 21 de janeiro de 2021 

 
Leia-se: 
 

Prova Objetiva 13 de janeiro de 2021 

Gabarito preliminar da prova objetiva 13 de janeiro de 2021 

Período de recursos do gabarito preliminar De 13 a 15 de janeiro de 2021 

Gabarito definitivo da prova objetiva Data provável de 20 de janeiro de 2021 

Resultado preliminar da prova objetiva Data provável de 20 de janeiro de 2021 

Período de recursos da prova objetiva De 20 a 22 de janeiro de 2021 
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