
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

EDITAL Nº 21, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
EDITAL Nº 3/2022 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE

EBSERH 2022/2023

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio do Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, mediante as condições estipuladas neste Edital  e demais normas pertinentes, a  CONVOCAÇÃO SUB
JUDICE  DO CANDIDATO, referente ao Edital Nº 3/2022 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE EBSERH 2022/2023, tendo em vista
a decisão proferida nos autos nº 0802504-33.2022.4.05.8201, conforme segue: 

Art. 1º  Fica  CONVOCADO, em cumprimento à decisão judicial especificada acima, referente ao candidato abaixo descrito,
para envio dos documentos necessários para o fim de demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da bonificação
adicional de 10% na nota das provas, nos termos do artigo 22, §2º da Lei nº 12.871/2013 (Lei que institui o Programa Mais
Médicos):

PRM ACESSO DIRETO - PSIQUIATRIA

Nome Inscrição

Luiz Otávio Barboza Leite 3900000957

I – os documentos comprobatórios, deverão ser enviados no período da 10h00min do dia 16/12/2022 até as 15h59min do dia
19/12/2022, observado  o  horário  oficial  de  Brasília  –  DF,  por  meio  do  link  Envio  dos  documentos  comprobatórios  para
bonificação adicional de 10% na nota das provas     (  Luiz Otávio Barboza Leite)  , a ser disponibilizado no endereço eletrônico
https://enare.ebserh.gov.br  ,   em arquivo salvo no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF, com o tamanho máximo total de 20MB.

II - O candidato, ao optar pelo envio de arquivo em PDF, deve atentar-se para que o mesmo não esteja protegido por senha, sendo
este motivo passível de indeferimento da solicitação.

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

15 de dezembro de 2022

Oswaldo de Jesus Ferreira 
Presidente


