
 

  
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2022 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, através do Instituto de 

Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 02 do Edital de 

Abertura nº 001/2022. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. Fica reaberto, de 21/02/2022 às 10h00 a 22/02/2022 às 23h59 o período de solicitação de 

isenção da inscrição, especificamente para os doadores de medula óssea. No capítulo 6. DA 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, especificamente no item 6.1. e seus subitens, 

leia-se como segue e não como constou: 

 

6.1. Os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que regulamenta o 

artigo 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pela Lei 13.656, de 30 de abril de 2018, 

poderão realizar, no período mencionado no Anexo III deste Edital, seu pedido de isenção do 

pagamento do valor da inscrição pelo site www.nossorumo.org.br, no ato da inscrição. 

 

6.1.1. O pedido de isenção a que se refere o item 6.1 será possibilitado ao candidato que: 

 

6.1.1.1. Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico; 

6.1.1.2. For doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

 

6.1.2. Para solicitar a isenção prevista no item 6.1.1.1, o candidato deverá preencher 

CORRETAMENTE o requerimento de solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição, 

que ficará disponível junto à ficha de inscrição, no site do Instituto Nosso Rumo 

(www.nossorumo.org.br), e indicar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 

CadÚnico. 

 

6.1.3. Para solicitar a isenção prevista no item 6.1.1.2, o candidato deverá preencher 

CORRETAMENTE o requerimento de solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição, 

que ficará disponível junto à ficha de inscrição, no site do Instituto Nosso Rumo 

(www.nossorumo.org.br), e encaminhar documentação conforme segue: 



 

 

6.1.3.1. Declaração ou certidão autenticada de órgão oficial ou entidade credenciada pelo 

poder público, ou qualquer outro documento hábil, que comprove o seu cadastro no Registro 

Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME); 

 

6.1.3.2. O candidato deverá encaminhar a documentação que comprove o seu 

enquadramento na Lei 13.656, de 30 de abril de 2018, conforme descrito no item 6.1.1.2., 

de acordo com a data mencionada no Anexo III, para o e-mail 

isencao@nossorumo.org.br, informando no corpo do e-mail o nome completo, CPF e qual o 

Certame de que solicita a isenção. 

 

6.1.4. O candidato somente poderá solicitar a isenção para 01 (um) cargo. Caso o 

candidato envie documentação solicitando isenção da inscrição para mais de um cargo, esta será 

concedida para a inscrição no cargo em que foi realizada a inscrição mais recente. 

 

1.2. No Anexo III – CRONOGRAMA, leia-se como segue e não como constou: 

 

INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 
TÉRMINO 

EVENTOS 

09/02/2022 10:00 - - Divulgação do Edital 

09/02/2022 10:00 21/03/2022 23:59 Período de inscrição 

09/02/2022 10:00 10/02/2022 23:59 Período de solicitação de isenção da inscrição 

21/02/2022 10:00 22/02/2022 23:59 
Período de solicitação de isenção da inscrição para 

doadores de medula óssea 

09/02/2022 10:00 21/03/2022 23:59 Período de envio dos laudos 

02/03/2022 10:00 - - Divulgação do resultado das solicitações de isenção 

03/03/2022 10:00 04/03/2022 23:59 Período recursal contra o resultado da isenção 

14/03/2022 10:00 - - Divulgação das respostas dos recursos contra a isenção 

- - 22/03/2022 17:00 Data limite para pagamento da inscrição 

23/03/2022 10:00 - - Divulgação da confirmação das inscrições efetivadas 

24/03/2022 10:00 25/03/2022 23:59 Período recursal contra o indeferimento das inscrições 

04/04/2022 10:00 - - 
Divulgação das respostas dos recursos contra as inscrições 
e divulgação do novo resultado das inscrições efetivadas 

06/05/2022 10:00 - - 
Publicação do Edital de Convocação para as Provas 

Objetivas, Discursivas e Peça Processual 

15/05/2022 - - - 
Aplicação das provas objetivas, discursivas e peça 

processual 

16/05/2022 10:00 - - Divulgação do gabarito provisório das provas objetivas 

16/05/2022 00:00 17/05/2022 23:59 Período de correção cadastral 

17/05/2022 10:00 18/05/2022 23:59 Prazo recursal contra o gabarito provisório 

25/05/2022 10:00 - - 
Divulgação do resultado provisório das provas objetivas, 

discursivas e peça processual 

25/05/2022 10:00 - - 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o 

gabarito provisório 

25/05/2022 10:00 - - Divulgação do gabarito definitivo 
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26/05/2022 10:00 27/05/2022 23:59 
Prazo recursal contra o resultado provisório das provas 
objetivas, discursivas, peça processual e classificação 

provisória 

06/06/2022 10:00 - - 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o 

resultado provisório e classificação provisória 

06/06/2022 10:00 - - 
Publicação do Edital de Resultado Final das Provas 

Objetivas, Discursivas e Peça Processual 

06/06/2022 10:00 - - 
Publicação do Edital de Convocação para a Prova Prática e 

Verificação Presencial de Cota Racial 

12/06/2022 - - - 
Aplicação da prova prática e verificação presencial de cota 

racial 

14/06/2022 10:00 - - 
Divulgação do resultado provisório da prova prática e 

verificação presencial de cota racial 

14/06/2022 10:00 15/06/2022 23:59 
Prazo recursal contra o resultado provisório da prova 

prática e verificação presencial de cota racial 

24/06/2022 10:00 - - 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o 

resultado provisório da prova prática e verificação 
presencial de cota racial 

24/06/2022 10:00 - - Publicação do Resultado Final e Homologação 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 001/2022. 

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

DRA. IRENE ABRAMOVICH 

PRESIDENTE DO CREMESP 


