
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA N° 01/2021 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba informa que em relação ao EDITAL DE SELEÇÃO 

DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA N° 01/2021, 

 

Onde se lê: 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet a partir das 08h00 do dia 07 de 

dezembro de 2020 até as 17h00 do dia 28 de dezembro de 2020 através do site 

www.saude.piracicaba.sp.gov.br 

 

Leia-se: 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet a partir das 12h00 do dia 07 de 

dezembro de 2020 até as 17h00 do dia 28 de dezembro de 2020 através do site 

www.saude.piracicaba.sp.gov.br 

 

 

Onde se lê: 

 
5. DA SELEÇÃO 

5.1 A prova objetiva será aplicada no dia 24 de janeiro de 2021, com horário e local a ser 

divulgado oportunamente, por meio de edital de convocação para as provas, no Diário Oficial 

do Município de Piracicaba e no site www.saude.piracicaba.sp.gov.br. 

 
5.7. O gabarito oficial e o caderno de questões serão disponibilizados no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br, no dia 25 
de janeiro de 2021. 

 

 

Leia-se: 
 
5. DA SELEÇÃO 

5.1 A prova objetiva será aplicada no dia 31 de janeiro de 2021, com horário e local a ser 

divulgado oportunamente, por meio de edital de convocação para as provas, no Diário Oficial 

do Município de Piracicaba e no site www.saude.piracicaba.sp.gov.br. 

 
5.7. O gabarito oficial e o caderno de questões serão disponibilizados no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br, no dia 01 
de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

http://www.saude.piracicaba.sp.gov.br/
http://www.saude.piracicaba.sp.gov.br/
http://www.saude.piracicaba.sp.gov.br/


Onde se lê: 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

7.5 A lista do resultado preliminar será publicada no do site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br, a partir do dia 03 de fevereiro de 

2021 e no Diário Oficial do Município de Piracicaba.  

 

Leia-se: 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

7.5 A lista do resultado preliminar será publicada no do site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br, a partir do dia 10 de fevereiro de 

2021 e no Diário Oficial do Município de Piracicaba.  

 

 

Onde se lê: 

 
9. DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 

9.1 O resultado final será publicado no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, no endereço 

eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br no dia 09 de fevereiro de 2021 e no Diário Oficial 

do Município de Piracicaba. 

9.2 A homologação do resultado final será publicada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br no dia 09 de fevereiro de 2021 e 

no Diário Oficial do Município de Piracicaba.  

9.3 A matrícula do(a)s candidato(a)s aprovados será efetuada na Secretaria Municipal de Saúde 

de Piracicaba, situada na Rua Capitão Antonio Corrêa Barbosa, 2.233, 8º andar – Chácara 

Nazareth – Piracicaba/SP, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021 das 09h as 16h  e no dia 20 

de fevereiro de 2021 das 08h as 12h. 

 

Leia-se: 
 
9. DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 

9.1 O resultado final será publicado no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, no endereço 

eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br no dia 15 de fevereiro de 2021 e no Diário Oficial 

do Município de Piracicaba. 

9.2 A homologação do resultado final será publicada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

no endereço eletrônico www.saude.piracicaba.sp.gov.br no dia 15 de fevereiro de 2021 e 

no Diário Oficial do Município de Piracicaba.  

9.3 A matrícula do(a)s candidato(a)s aprovados será efetuada na Secretaria Municipal de Saúde 

de Piracicaba, situada na Rua Capitão Antonio Corrêa Barbosa, 2.233, 8º andar – Chácara 

Nazareth – Piracicaba/SP, nos dias 20 de fevereiro de 2021 das 08h às 12h e 22 e 23 de 

fevereiro de 2021 das 09h as 16h. 

 

 

 

Piracicaba, 07 de dezembro de 2020. 

Prefeitura do Município de Piracicaba 


