PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA MÉDICOS RESIDENTES
PARA O ANO DE 2021.
EDITAL - MANUAL DO CANDIDATO Nº 01/2021
A Coordenação da Residência Médica do Hospital Ernesto Dornelles torna público que nos dias
22,23 e 24/02/2021, estarão abertas as inscrições ao processo seletivo para Residência Médica
para o ano de 2021, nos Programas descritos a seguir
Programa Credenciado no SisCNRM

Duração

N° Vagas R1

Cirurgia Geral -R3 (Pré-requisito: Cirurgia
Geral ou Programa de Pré-requisito em
Área Cirúrgica Básica)

01 ano

02 (duas) vagas

02 anos

01 (uma) vaga

Nutrologia (Pré-requisito: Clínica Médica
ou Cirurgia Geral ou Programa de Prérequisito em Área Cirúrgica Básica)
1 - Inscrições –
As inscrições serão realizadas através do e-mail resmedica@hed.com.br, assunto: Processo
Seletivo Cirurgia Geral (R3) /Nutrologia. A ficha de inscrição e os documentos deverão ser
digitalizados e encaminhados em arquivo PDF único.
1.1 Documentos necessários para a inscrição:



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$ 400,00 (quatrocentos reais)
para a Conta 39620-6 - Banco do Brasil Agência: 1249-1 – CNPJ 92.741.016.0002-54
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2 - PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo compreenderá duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório,
por meio de Prova Escrita e a segunda, de caráter classificatório, por meio da análise e da arguição
curricular.
2.1 - ETAPA 1 - Prova escrita, Peso 90%
2.2. A Prova escrita, será aplicada no dia

26/02/2021 – 14h00 – no Anfiteatro do Hospital Ernesto

Dornelles – andar térreo.
3 - ETAPA 2 – Análise e Arguição curricular - Peso 10% - O candidato poderá verificar a
listagem dos títulos e sua valorização ao final deste Edital.
3.1 - Arguição curricular, com data horário e local:



Cirurgia Geral (R3) 02/03/2021 – 14h – 11º andar do hospital
Nutrologia:
02/03/2021 – 14h – 11º andar do hospital

4 - CURRÍCULOS: Os Currículos deverão ser entregues no dia da prova escrita (26/02/2021)
encadernados, em formato lattes, com documentos comprobatórios e identificados com o nome do
candidato e especialidade na folha de rosto.
5 - RESULTADO FINAL
A divulgação do Resultado Final será no dia 03/03/2021, através do endereço
http://www.hed.com.br/para_profissionais_da_saude/residencia_medica/

6 - RECURSOS
Os Recursos deverão ser enviados por e-mail até 24 horas após o resultado final. O formulário do
recurso deverá ser preenchido, assinado, escaneado e enviado para
residencia.medica@hed.com.br, com o assunto: Recurso 2021. Acessar o formulário na página da
Residência.
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7 - MATRÍCULA:
A matrícula será realizada pelo próprio candidato classificado no dia 05/03/2021, à Avenida
Ipiranga, 1801 - 11° andar – COREME, das 9h às 11h - 14h às 16h, 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/MEC.
h) Número de inscrição PIS/PASEP; (cópia simples)
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) Formulário de matrícula impresso, sem autenticação, disponibilizado no endereço:
http://www.hed.com.br/para_profissionais_da_saude/residencia_medica/
Candidato estrangeiro (incluir cópias autenticadas da seguinte documentação):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Passaporte
Visto de permanência;
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros;
Diploma de médico revalidado em Universidade Pública Brasileira;
Registro no Conselho Regional Medicina;
Para início da Residência Médica o registro no Conselho Federal de Medicina do Brasil é
obrigatório.

7.1 - Para preenchimento dos dados bancários no formulário de matrícula, o candidato deverá
informar, obrigatoriamente, uma conta salário vinculada à conta corrente nas seguintes
Instituições financeiras credenciadas ao Ministério da Saúde: Banco do Brasil S/A, Caixa
Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander (Brasil) S/A;
com exceção de candidato ao Programa de Residência de Nutrologia que deverá informar a
conta salário no Banco Banrisul.
7.2 - Será considerado desistente o candidato que não comparecer para efetivação da matrícula
na data agendada.
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8 - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
8.1 A partir de 08/03/2021, será chamado, via telefone e/ou e-mail, 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.
8.2 Caso exista desistência ao término do prazo estabelecido para a opção, a Comissão de
Residência convocará tantos suplentes aprovados, por ordem de classificação, quantos
necessários para preenchimento das vagas remanescentes. Para a convocação e ingresso de
suplentes será obedecida a determinação da Resolução CNRM Nº 1, de 03 de janeiro de 2017.
8.3 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo poderá ocorrer até o dia 31 de
março.
8.4 O candidato com vaga confirmada em alguma instituição, poderá ser remanejado para
outro programa em que tenha sido aprovado em processo seletivo até o dia 15 de março.
8.5. Somente poderá confirmar vaga em outro Programa de Residência para o qual tenha sido
também aprovado o candidato que formalizar a desistência do PRM em que fora
anteriormente cadastrado, até o dia 15 de março.
6.6. Após o dia 15 de março serão convocados apenas os suplentes que ainda não estiverem
cadastrados junto ao SisCNRM (Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica) por
outra instituição.

Dr. Oscar Eduardo Carvalho Leite
Coordenador da COREME
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- ANEXO I –
RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação curricular: PRM´S CIRURGIA GERAL, PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITO EM ÁREA
CIRÚRGICA BÁSICA,

1. Histórico Escolar (máximo de 1,0 ponto):
2. Produção Científica (máximo de 3,0 pontos):
- Autoria de livro e/ou autoria de capítulo de livro: 0,2 por trabalho
- Publicação em revista estrangeira: 0,2 por trabalho
- Publicação em revista nacional e de assunto da área de Cirurgia:
0,1 por trabalho
- Publicação em revista nacional e de assunto da área diversa de
Cirurgia: 0,05 por trabalho
3. Monitorias (máximo de 2 pontos):
- Cada monitoria por concurso ou bolsa de pesquisa: 0,5 ponto
4. Domínio da Língua Inglesa (máximo de 1,0 ponto):
- Certificado de Universidade de língua inglesa ou certificado de
conclusão de curso no Brasil (Nível avançado ou proficiência): 0,5
ponto
5. Participação em eventos científicos (máximo de 1,0 ponto):
6. Experiências extracurriculares (máximo de 2,0 pontos):
- Cada 80 horas de estágio extracurricular: 0,1 ponto
TOTAL (10 pontos)

Av. Ipiranga, 1801 - Porto Alegre/RS - CEP: 90160 093 - Fone: (51) 3217.2002 - www.hed.com.br

- ANEXO II RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação Curricular: PRM NUTROLOGIA

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

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

< 6meses

> 6meses

1 pontos

2 pontos

Até 20h

>20h

1 pontos

2 pontos

< 2meses

> 2meses

1 ponto

2 pontos

Resumos ou pôster
(0,5)

Artigo ou cap.
(1)

1 ponto

1 ponto

Até 4 eventos

> 5 eventos

1 ponto

2 pontos

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

Publicações (máximo de 2,0 pontos)

Participação eventos (máximo de 2,0 pontos)
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