
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - 2021 

ERRATA 01/2021 
 
 
O Diretor administrativo e o Coordenador do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM do Centro de Diagnóstico por Imagem de 
Fernandópolis faz saber: foi ALTERADO o item 5.1, o local da prova, onde se lê: 
 
5.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO 
 

A prova da 1ª Fase será realizada no dia 19 de dezembro de 2020, às 08h30min, na cidade de 
Fernandópolis/ SP, no seguinte endereço: UNIMED – Av. Afonso Cáfaro, nº 2611 – Bairro 
Corinto. 
Qualquer alteração, no local e horário de realização da prova aqui estabelecidos, será informada 
com no mínimo 03 (três) dias de antecedência no site www.cdifernandopolis.com.br. 

 
A 2ª fase será realizada no mesmo local da prova da 1ª fase, na cidade de Fernandópolis, na 
mesma data 19 de dezembro de 2020, às 15h00min.  
Qualquer alteração, no local e horário de realização da prova aqui estabelecidos, será informada 
com no mínimo 03 (três) dias de antecedência no site www.cdifernandopolis.com.br. 
 

 
Leia-se: 

 
A prova da 1ª Fase será realizada no dia 19 de dezembro de 2020, às 08h30min, na cidade de 
Fernandópolis/ SP, no seguinte endereço: Avenida Milton Terra Verdi, nº 808 - Bairro Centro. 
Qualquer alteração, no local e horário de realização da prova aqui estabelecidos, será informada 
com no mínimo 03 (três) dias de antecedência no site www.cdifernandopolis.com.br. 

 
A 2ª fase será realizada no mesmo local da prova da 1ª fase, na cidade de Fernandópolis, na 
mesma data 19 de dezembro de 2020, às 15h00min.  
Qualquer alteração, no local e horário de realização da prova aqui estabelecidos, será informada 
com no mínimo 03 (três) dias de antecedência no site www.cdifernandopolis.com.br. 

 
 

Permanecem válidos e vigentes os demais termos do edital.  
 
 

 
Fernandópolis, 17 de dezembro de 2020 

 
 
 

 
 
Dr. Rubens Sato Sano      Dr. Thiago Moreira da Cruz 
Diretor Administrativo            Coordenador do Curso 
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