
 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 
HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA  Nº 001/2019 PARA O PROCESSO SELETIVO PARA 
OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE 

À 
Comissão de Residência Médica do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), vem a publico 
realizar a retificação do edital 01/2019. Que devido a problemas com o site do HEDA na rede 
mundial de computadores, resolve: 

No item 3.1 passasse a ler, As inscrições poderão realizada no endereço:  no site 
“www.heda.pi.gov.br” e “www.saude.pi.gov.br" partir das 08h do dia 14.01.2019 até às 23h e 
59min do dia 31.01.2019 (horário do Piauí), conforme os seguintes procedimentos:  

No item  5.4 passasse a ler, O candidato deverá portar o Documento de identidade e 
comprovante bancário de pagamento da matricula, no qual constarão as informações de data, de 
horário e de local de realização de sua Prova Escrita Objetiva, que estará disponível a partir do 
dia 08.02.2019. A lista das inscrições deferidas será divulgada no dia 08/02/19 será divulgada no 
site do HEDA e da SESAPI (www.heda.pi.gov.br” e “www.saude.pi.gov.br" ). 

No item 6.5 passasse a ler, O resultado final será divulgado no quadro de avisos na Direção 
do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em dia fixado no cronograma, e no portal da Secretaria 
de Estado da Saúde (www.heda.pi.gov.br” e “www.saude.pi.gov.br" ). 

No item 7.2 passasse a ler, A convocação dos candidatos classif icados para o 
preenchimento das vagas não preenchidas será divulgada no quadro de avisos na Direção do 
Hospital Estadual Dirceu Arcoverde e no portal do hospital e da SESAPI(www.heda.pi.gov.br” e 
“www.saude.pi.gov.br" , tendo o candidato o prazo de 01 (um) dia útil para efetuar a matricula. 
O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente, e, portanto, 
desclassificado. 

Parnaíba (PI), 13 de janeiro de 2019. 

Prof. Dr. João Maria Corrêa Filho 
Coordenador da COREME – Hospital Estadual Dirceu Arcoverde 

Comissão Organizadora do processo seletivo 


