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EDITAL SUPLEMENTAR Nº 1/2018 
 
 

O Superintendente Geral do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), por meio da 
Coordenação de Seleção Acadêmica, de acordo as disposições da legislação em vigor, torna 
público os procedimentos a serem realizados pelos candidatos Sabatistas, que desejarem se 
inscrever no Concurso de Seleção Pública para Residência Médica 2019 – HUAP/UFF. 
 
1- O candidato Sabatista deverá, obrigatoriamente, caracterizar essa condição em campo 

específico do Requerimento de Inscrição. 
 

2- O candidato Sabatista realizará as provas em local determinado pela COSEAC, 
exclusivamente no Município de Niterói. 

 
3- O candidato Sabatista deverá ingressar no local de realização das provas no mesmo horário 

dos demais participantes – das 12:00 horas até as 12:40 horas do dia 1 de dezembro de 
2018 e aguardará, em local determinado, o início das suas provas. 

 
4- As provas para os candidatos Sabatistas iniciar-se-ão ao pôr do sol da data da sua 

realização, horário de Brasília. 
 
5- O candidato Sabatista, após o ingresso no local de realização das provas não poderá 

comunicar-se com pessoas fora do local determinado para o aguardo do início das provas, 
salvo por motivo imperioso que assim justifique e avaliado pela Coordenação do Concurso.  

 
6- Recomenda-se ao candidato Sabatista levar alimentos que possam ser consumidos durante 

sua permanência no local de realização das provas. 
 

7- Após o ingresso no seu local de realização de provas, o candidato Sabatista que sair antes 
do horário do início de suas provas será eliminado do Concurso.  

 
8- A não caracterização de candidato como Sabatista no Requerimento de Inscrição implicará 

na aplicação dos procedimentos previstos no Edital do Concurso para os candidatos não 
Sabatistas, divulgado em 14 de setembro de 2018. 

 
9- Todos os procedimentos de segurança previstos no Edital do Concurso serão aplicados 

igualmente ao candidato Sabatista. 
 

10- Este Edital Suplementar Nº 1/2018, é parte integrante do Edital do Concurso. 
 
11- Todos os demais itens do Edital do Concurso permanecem inalterados. 

 
 

Niterói, 18 de setembro de 2018. 
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