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PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 2022, DE 13/11/2021 

 
 

EDITAL – 1ª RETIFICAÇÃO 
 
 
 

O Diretor de Ensino e Pesquisa e Coordenador do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM do Instituto de Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda 

(inscrita no CNPJ sob n. 46.918.280/0001-12), o Professor Dr. Arthur Soares Souza Junior, torna pública 

a ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, credenciado junto ao COLÉGIO 

BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, em relação às datas e do calendário geral, com vistas e correções 

no Edital.  

As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado passam a vigorar com a presente 

alteração a partir do dia 23 de dezembro de 2021, considerando o conteúdo integralmente publicado nas 

páginas que se seguem. 

 

 

São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Arthur Soares Souza Junior 

Diretor de Ensino e Pesquisa e da Coordenador COREME 
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Onde se lê no Anexo III do Edital – Cronograma: 
 

EVENTOS DATA 

Divulgação do Edital e Período de Inscrição 
16/11/2022 a 
07/01/2022 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição 07/01/2022 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br das Inscrições Homologadas e 
Convocação para as Provas 

10/01/2022  

Aplicação das Provas Objetivas (1ª fase) 15/01/2022 

Aplicação da Arguição e Análise de Curriculum Vitae (2ª fase) 

15/01/2022 e 
16/01/2022* 
(A partir das 14 
horas) 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br dos gabaritos preliminares e da Prova 
Objetiva 

17/01/2022 

Interposição de Recursos sobre os gabaritos preliminares 17 e 18/01/2022 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br do processo seletivo 25/01/2022 

Matrícula dos Residentes (1ª Chamada) 
31/01 e 
01/02/2022 

*A arguição e análise de curriculum vitae somente será realizada no dia 16/01/2022 caso seja necessário estender a etapa 
do dia 15/01/2022. 

 
 
 

LEIA-SE:  
 

EVENTOS DATA 

Divulgação do Edital e Período de Inscrição 
16/11/2022 a 
21/01/2022 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição 21/01/2022 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br das Inscrições Homologadas e 
Convocação para as Provas 

25/01/2022  

Aplicação das Provas Objetivas (1ª fase) 29/01/2022 

Aplicação da Arguição e Análise de Curriculum Vitae (2ª fase) 

29/01/2022 e 
30/01/2022* 
(A partir das 14 
horas) 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br dos gabaritos preliminares e da Prova 
Objetiva 

31/01/2022 

Interposição de Recursos sobre os gabaritos preliminares 
31/01/2022 e 
01/02/2022 

Divulgação no sítio eletrônico www.ultrax.com.br do processo seletivo 02/02/2022 

Matrícula dos Residentes (1ª Chamada) 
07/02/2022 e 
08/02/2022 

*A arguição e análise de curriculum vitae somente será realizada no dia 30/01/2022 caso seja necessário estender a etapa 
do dia 29/01/2022. 

http://www.ultrax.com.br/
http://www.ultrax.com.br/
http://www.ultrax.com.br/
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Alterações: 
 

1. No item 2.1 do Edital, onde se lê: As inscrições deverão ser feitas no período de 16/11/2021 a 
07/01/2022, por correios ou presencialmente, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na sede 
do Instituto de Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda, na Rua Cila, n. 3033, Redentora, São José do Rio 
Preto/SP, com o assunto Aperfeiçoamento RDI.  
 
LEIA-SE: As inscrições deverão ser feitas no período de 16/11/2021 a 21/01/2022, por correios ou 
presencialmente, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na sede do Instituto de 
Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda, na Rua Cila, n. 3033, Redentora, São José do Rio Preto/SP, com o 
assunto Aperfeiçoamento RDI.  
 

2. No item 2.3 do Edital, onde se lê: A inscrição por correios somente será considerada quando todos os 
documentos chegarem na sede do Instituto de Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda até a data limite, ou 
seja, até 07/01/2021. 
 
LEIA-SE: A inscrição por correios somente será considerada quando todos os documentos chegarem 
na sede do Instituto de Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda até a data limite, ou seja, até 21/01/2021. 
 

3. No item 3.14 do Edital, onde se lê: O currículo e os documentos abaixo relacionados deverão ser 
entregues pessoalmente ou enviado pelos correios à Comissão de Seleção, em sua sede na Rua 
Cila, 3033, Bairro Redentora, em São José do Rio Preto – SP – CEP 10015-800, até o último dia da 
inscrição - dia 07/01/2022. 
 
LEIA-SE: O currículo e os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues pessoalmente ou 
enviado pelos correios à Comissão de Seleção, em sua sede na Rua Cila, 3033, Bairro Redentora, 
em São José do Rio Preto – SP – CEP 10015-800, até o último dia da inscrição - dia 21/01/2022. 
 

4. No item 5.1 do Edital, onde se lê: LOCAL – DIA – HORÁRIO - As provas da 1ª Fase serão realizadas 
no dia 15 de janeiro de 2022, no período da MANHÃ, iniciando às 08h30min (horário de Brasília), na 
unidade Ultra-X Medicina Diagnóstica da Rua Capitão José Verdi, 1421, Boa Vista, São José do Rio 
Preto/SP. 
 
LEIA-SE: LOCAL – DIA – HORÁRIO - As provas da 1ª Fase serão realizadas no dia 29 de janeiro de 
2022, no período da MANHÃ, iniciando às 08h30min (horário de Brasília), na unidade Ultra-X 
Medicina Diagnóstica da Rua Capitão José Verdi, 1421, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP. 

 
5. No item 5.5 do Edital, onde se lê: O candidato com deficiência, ou que necessitar de condição 

especial (tais como: aleitamento, condição de sabadista, uso de medicamentos, prova ampliada, sala 
de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial para cadeirante etc.) deverá solicitá-la com a 
devida comprovação e enviar para o e-mail franciana.aguiar@ultrax.com.br ou telefones (17) 4009-
4424 e (17) 99652-4309 (WhatsApp) até o último dia de inscrição (07/01/2022) e indicar no assunto: 
Curso de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 2022. 
 
LEIA-SE: O candidato com deficiência, ou que necessitar de condição especial (tais como: 
aleitamento, condição de sabadista, uso de medicamentos, prova ampliada, sala de fácil acesso com 
rampa ou no térreo, mesa especial para cadeirante etc.) deverá solicitá-la com a devida comprovação 
e enviar para o e-mail franciana.aguiar@ultrax.com.br ou telefones (17) 4009-4424 e (17) 99652-4309 
(WhatsApp) até o último dia de inscrição (21/01/2022) e indicar no assunto: Curso de 
Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 2022. 

 
6. No item 8.1 do Edital, onde se lê: O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) 

serão disponibilizados no site www.ultrax.com.br, 17 de janeiro de 2022. 
 
LEIA-SE: O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no 
site www.ultrax.com.br, 31 de janeiro de 2022. 
 

7. No item 8.2 do Edital, onde se lê: Caberá recurso apenas da 1ª Fase (Prova Objetiva) para a 
Comissão de Residência Médica, o qual poderá ser interposto por escrito, via correio, dirigido à 
Comissão, para o endereço da rua Cila, n. 3033, Redentora, CEP 15015-800, São José do Rio 

http://www.ultrax.com.br/
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Preto/SP ou através do e-mail, para o endereço eletrônico franciana.aguiar@ultrax.com.br. O recurso 
poderá ser interposto nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022. 
 
LEIA-SE: Caberá recurso apenas da 1ª Fase (Prova Objetiva) para a Comissão de Residência 
Médica, o qual poderá ser interposto por escrito, via correio, dirigido à Comissão, para o endereço da 
rua Cila, n. 3033, Redentora, CEP 15015-800, São José do Rio Preto/SP ou através do e-mail, para o 
endereço eletrônico franciana.aguiar@ultrax.com.br. O recurso poderá ser interposto nos dias 31 de 
janeiro de 2022 e 01 de fevereiro de 2022. 
 

8. No item 8.6 do Edital, onde se lê: A classificação final será divulgada no site do www.ultrax.com.br no 
dia 25 de janeiro de 2021. 
 
LEIA-SE: A classificação final será divulgada no site do www.ultrax.com.br no dia 02 de fevereiro de 
2022. 
 

9. No item 9.1 do Edital, onde se lê: Os candidatos aprovados providenciarão sua matrícula nos dias 31 
de janeiro e 01 de fevereiro de 2022. Após este período serão considerados desistentes. 
 
LEIA-SE: Os candidatos aprovados providenciarão sua matrícula nos dias 07 e 08 de fevereiro de 
2022. Após este período serão considerados desistentes. 
 

 
 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
São José do Rio Preto/SP, 23 de novembro de 2021. 
 
Prof. Dr. Arthur Soares Souza Junior 
Diretor de Ensino e Pesquisa e da Coordenador COREME 

  
 

http://www.ultrax.com.br/

