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UDI HOSPITAL 

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA DO UDI HOSPITAL 

NOTA RELATIVA AO EDITAL Nº 01/2018 – CPEMI/UDI 

 

A Comissão do Programa de Especialização em Medicina Intensiva, do UDI HOSPITAL 
(CPEMI/UDI), no uso de suas atribuições legais, visando ao aperfeiçoamento do Processo 
Seletivo, retifica o Edital nº 01/2018 – CPEMI/UDI, nos seguintes termos: 

 

ONDE SE LÊ:  

6. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
6.1. A seleção para o PEMI consiste numa prova objetiva contendo 100 (cem) questões 
de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório; 
6.2. A seleção consistirá numa prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de 
múltipla escolha de conhecimentos de Clínica Médica, de caráter eliminatório e 
classificatório, com duração de 02 (duas) horas.  
6.3. Será eliminado o candidato que não acertar no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
das questões;  
 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
7.1 As provas terão início às 09:00 horas do dia 18 de novembro de 2018, observado 

horário local de São Luís/MA, com duração improrrogável de 04 (quatro) horas em 
local a ser divulgado no endereço eletrônico http://www.concursos.ufma.br, a 
partir do dia 05 de novembro de 2018; 

 

LEIA-SE: 

6. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
6.1. A seleção consistirá numa prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de 
múltipla escolha de conhecimentos de Clínica Médica, de caráter eliminatório e 
classificatório, com duração de 02 (duas) horas; 
6.2. Será eliminado o candidato que não acertar no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
das questões. 
 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
7.1 As provas terão início às 09:00 horas do dia 18 de novembro de 2018, observado 

horário local de São Luís/MA, com duração improrrogável de 02 (duas) horas em 
local a ser divulgado no endereço eletrônico http://www.concursos.ufma.br, a 
partir do dia 05 de novembro de 2018; 

 

São Luís, 18 de setembro de 2018. 
 

Banca Executora do Processo Seletivo 


