
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Edital n. 02/2021 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SESAU/FIOCRUZ 2021 
 

O Secretário Municipal de Saúde de Campo Grande, Estado do Mato Grosso 
do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital do Processo de 
Seleção para o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade-SESAU/FIOCRUZ 2021, publicado no Diário Oficial de Campo Grande- 
MS, nº 6.158, de 21 de dezembro de 2021, torna público por meio deste edital, a 
retificação do subitem 3.1., permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  

 

1. O subitem 3.1, do item 3. – DAS INSCRIÇÕES 
 

a) ONDE SE LÊ:  

 3.1.As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site 
www.campogrande.ms.gov/sesau/servicos no período de 17 de 
dezembro de 2020 à 07 de janeiro de 2021, devendo para tanto o 
interessado proceder da seguinte forma: 

a).............................................................................................................. 
b).............................................................................................................. 

c).............................................................................................................. 
d)O recolhimento da guia DAM deverá ser feito até o dia 08 de janeiro de 
2020, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados 
nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede 
bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília - DF, sob pena 
de a inscrição não ser processada e recebida. 

 

b) LEIA-SE:  

3.1.As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site 
www.campogrande.ms.gov/sesau/servicos no período de 17 de 
dezembro de 2020 à 11 de janeiro de 2021, devendo para tanto o 
interessado proceder da seguinte forma: 

a)................................................................................................................ 
b)................................................................................................................ 

c)................................................................................................................ 
d)O recolhimento da guia DAM deverá ser feito até o dia 12 de janeiro de 
2021, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados 
nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede 
bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília - DF, sob pena 
de a inscrição não ser processada e recebida. 

 
CAMPO GRANDE-MS, 06 DE JANEIRO DE 2021. 

 
 

 
José Mauro Pinto de Castro Filho 
   Secretário Municipal de Saúde 

 


