
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL 
 ERNESTO DORNELLES EM MARÇO DE 2020. 

 
EDITAL - MANUAL DO CANDIDATO 

 
A Coordenação da Residência Médica do Hospital Ernesto Dornelles e a Superintendência Administrativa, 
tornam público que no período de 03 a 05/março/2020 estarão abertas as inscrições ao processo seletivo para 
Residência Médica no Programa de Oncologia Clínica, para o ano de 2020.   
 
 
  1 -  Programa de Residência Médica, Vagas e Pré-requisito 
                                                  

Programas Credenciados no SisCNRM Duração N° Vagas R1 
 

 
Oncologia Clínica (Pré-requisito: Clínica Médica) 
 

 
03 anos 

 
01 (uma) vaga 

 
2 – INSCRIÇÕES - FASE 1 
  
2.1.  As inscrições serão realizadas direta e exclusivamente na Secretaria da COREME, a Avenida Ipiranga, 
1801 – 11° andar, no horário das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 
 

2.2. Comprovantes necessários para a inscrição (fotocópias legíveis): 
 

● Preenchimento da Ficha de Inscrição; 
● CPF;  

● RG; 

● Diploma do Curso de Medicina; 

● Registro no Conselho Regional de Medicina; 

● Comprovante de conclusão de Residência Médica pré-requisito, em Serviço credenciado pela CNRM/MEC; 

● Fotocópia do passaporte / visto ou RNE – se estrangeiro;  

● Comprovante de depósito da taxa de inscrição, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a Conta 39620-6 Banco 

do Brasil Agência: 1249-1 – cnpj 92.741.016.0002-54 

 

 

 

 



 

 

3 - PROCESSO SELETIVO 

 
3.1.  FASE 1 - PROVA ESCRITA (Peso 90%) – Constará de 20 questões de múltipla escolha. 

 Data da Prova: 06/03/2020 -  14 horas 

 Local: Hospital Ernesto Dornelles - Av. Ipiranga, 1801- 11° andar 

 

 3.2 - FASE 2 - ANÁLISE E ARGUIÇÃO DE CURRÍCULO - (Peso 10%)  
 

 Nesta fase será avaliado o currículo completo (com comprovantes), através da Análise e da Arguição Oral, 

correspondente a 10% do resultado. 

  Dia: 06/03/2020   - 16 horas 

       Local: Hospital Ernesto Dornelles - Av. Ipiranga, 1801- 11° andar 

 

3.3 - Não será concedido revisão nem vista da prova. Se da análise de recursos resultar a anulação de questões, estas 

serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. 

3.4 - Interposição de Recurso do resultado final: 09/03/2020 na Secretaria da COREME à Av. Ipiranga, 1801 - 11º andar.   

 A Banca Examinadora será composta de, no mínimo, 1 (um) médico supervisor e 2 (dois) preceptores.  

 Candidato que não realizar à segunda etapa do concurso estará automaticamente desclassificado. 
 

4 - ENTREGA DE CURRÍCULOS  

 
4.1 - Os currículos deverão ser entregues no dia da prova escrita. 

4.2 -É de responsabilidade dos candidatos a retirada dos currículos após 15 dias da divulgação do resultado final. 

Decorrido o prazo, os mesmos serão descartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 
5.1 - A publicação do resultado com a classificação final será divulgada no dia 10/03/2020, através do site 

www.hed.com.br/residenciamedica e na COREME do HED.  

 

6 - MATRÍCULA:   

A matrícula será realizada pelo próprio candidato classificado ou através de procuração, no dia  11/03/2020, 
à Avenida Ipiranga, 1801 - 11° andar – COREME, apresentando cópia autenticada dos seguintes 
documentos:  

 
a) Fotografia recente 3X4; 
b) Diploma de graduação em medicina ou declaração de conclusão de curso para os programas de 

acesso direto. 
c) Carteira de Identidade; 
d) CPF; 
e) Título de eleitoral; 
f) Registro no Conselho Regional de Medicina. Para o início da Residência Médica o registro do Conselho 

Regional de Medicina é obrigatoriamente do Rio Grande do Sul. 
g) Diploma de graduação e cópia do certificado ou declaração de conclusão de Residência Médica para 

os Programas com pré-requisito, em Serviço credenciado pela CNRM. 
h) Número de inscrição PIS/PASEP; 
i) O candidato classificado que realizou curso de medicina no exterior, deverá apresentar cópia do 

diploma revalidado no Brasil em Universidade Pública Brasileira; 
j) Comprovante de residência; 
k) Ficha cadastral impressa, sem autenticação, disponibilizada no endereço: 

http://www.hed.com.br/para_profissionais_da_saude/residencia_medica/ 
l) No ato da matrícula deverá ser informado o telefone celular com chip de prefixo 51. 

 
6.1 Candidato estrangeiro (incluir cópias da seguinte documentação): 

 
a) Passaporte 
b) Visto de permanência; 
c) Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros; 
d) Diploma de médico revalidado em Universidade Pública Brasileira; 
e) Registro no Conselho Regional Medicina; 

f) Para início da Residência Médica o registro no Conselho Federal de Medicina do Brasil é obrigatório. 
 

6.2 Será considerado desistente o candidato que não comparecer para efetivação da matrícula na data 
agendada. 

 

6.3. A partir de 12/03/2020, será chamado o candidato imediatamente após aquele que não formalizou sua matrícula, 

tendo este um dia útil após ser chamado para realizar a matrícula e, assim, sucessivamente. 

 
                                                        Dr. Oscar Eduardo Carvalho Leite                  

Coordenador da COREME         
 

http://www.hed.com.br/residenciamedica
http://www.hed.com.br/para_profissionais_da_saude/residencia_medica/


- ANEXO I - 
 
 

 
RESIDÊNCIA MÉDICA  

 
 

Avaliação Curricular: Oncologia Clínica 

 
 
 

   

 < 6meses > 6meses 

Monitorias / liga / Bolsas iniciação 
 (máximo de 2,0 pontos) 

    

1 pontos 2 pontos 

   
  Até 20h >20h 

Cursos / estágios extracurriculares presenciais 
 (máximo de 2,0 pontos) 

    

1 pontos 2 pontos 

   
  < 2meses > 2meses 

Vínculo com hospital com Programa de Residência 
Médica reconhecido pelo MEC (estágio ou contrato) 
(máximo de 2,0 pontos)     

  1 ponto 2 pontos 

   

  
Resumos ou pôster 
(0,5) Artigo ou cap. (1) 

Publicações (máximo de 2,0 pontos)     

  1 ponto 1 ponto 

   
  Até 4 eventos > 5 eventos 

Participação eventos (máximo de 2,0 pontos)     

  1 ponto 2 pontos 

                     


