PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA MÉDICOS RESIDENTES
PARA O ANO DE 2021.
EDITAL - MANUAL DO CANDIDATO Nº 01/2020
A Coordenação da Residência Médica do Hospital Ernesto Dornelles e a Superintendência Administrativa,
tornam público que, no período de 14/09 a 14/10/2020, estarão abertas as inscrições ao processo seletivo
para Residência Médica para o ano de 2021, nos Programas descritos a seguir. As inscrições para todos
os Programas de Residência Médica do HED serão realizadas direta e exclusivamente nos sites
www.amrigs.org.br www.acm.org.br e www.amms.com.br conforme determinado no Cronograma de
Execução da AMRIGS.
1 - PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA E VAGAS
Programas Credenciados no SisCNRM/MEC

Anestesiologia (Acesso direto)
Cirurgia Geral (Acesso direto)
Cirurgia Plástica (Pré-requisito: Cirurgia Geral ou Programa
de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica)

Clínica Médica (Acesso direto)

Duração

03 anos
03 anos
03 anos
02 anos

Vagas - Trancamento
Nº de Vagas
Militar
disponibilizadas

3
1
_

3

_

1

1

9

1

0

_

1

_

3

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

Gastroenterologia (Pré-requisito: Clínica Médica)

02 anos

02 anos

Ginecologia e Obstetrícia (Acesso direto)
03 anos

Mastologia (Pré-requisito: Cirurgia Geral ou Programa de
Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica ou Ginecologia e
Obstetrícia)

Medicina Intensiva
(Pré-requisito: Clínica Médica ou Cirurgia Geral ou Programa
de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica ou Anestesiologia)
Neurocirurgia (Acesso direto)

Nutrologia (Pré-requisito: Clínica Médica ou Cirurgia Geral ou
Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica)

Oncologia Clínica (Pré-requisito: Clínica Médica)
Programa de pré-requisito em Área Cirúrgica
Básica (Acesso direto)
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Acesso direto)

_
02 anos

02 anos

05 anos
02 anos

1
_
2
_
1
_
1
_

1

02 anos

1

4

03 anos

_

2

03 anos

1.1. Reserva de Vagas - A reserva de vagas prevista na Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de
2011, se restringe a médicos residentes que prestam Serviço Militar, obrigatório ou voluntário e não se aplica a
cursos outros, de formação de oficiais, ofertados pelas Forças Armadas.

2 - INSCRIÇÕES AO EXAME AMRIGS E PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DO HED
As inscrições para o Exame AMRIGS (especialidades com acesso direto e com pré-requisito) serão
realizadas no período de 14/setembro a 14/outubro/2020, direta e exclusivamente através dos sites
www.amrigs.org.br www.acm.org.br e www.amms.com.br conforme determinado no Cronograma de
Execução.
2.1 O candidato deverá acessar os sites e preencher o formulário eletrônico de inscrição, selecionando a
cidade em que pretende prestar a prova, se participa do Programa de Valorização do Profissional de
Atenção Básica - PROVAB. A seguir, deverá imprimir seu comprovante e documento para pagamento da
taxa de inscrição. O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS 2020 com as
taxas das instituições pelas quais o candidato optou. O valor da Inscrição do HED é de R$ 500,00
(quinhentos reais).
2.2 O candidato não poderá se inscrever em mais de um Programa de Residência Médica (PRM) por
instituição.
2.3. As demais informações estão contidas na integra, no Edital da AMRIGS, nos sites www.amrigs.org.br
www.acm.org.br e www.amms.com.br
3 - PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo compreenderá duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, por
meio de Prova Escrita Objetiva, sob a coordenação técnico-administrativa da AMRIGS e a segunda, de
caráter classificatório, por meio da análise e da arguição curricular ou unicamente da análise curricular
sob a coordenação da COREME/HED.
3.1 ETAPA 1 - Prova escrita, peso 90%
3.1.1 A Prova escrita, constituída pelo EXAME AMRIGS/2020, será aplicada no dia 22/novembro/2020.
O horário e demais informações constam no edital da AMRIGS.
3.1.2 Divulgações do gabarito preliminar da AMRIGS: 23/novembro/2020.
3.1.3 Data para recursos contra gabarito preliminar da AMRIGS: 24 e 25/novembro/2020.
3.1.4 Divulgação do gabarito oficial e respostas dos recursos no site da AMRIGS: 02/dezembro/2020.
3.1.5 Divulgação dos aprovados por instituição: 10/dezembro/2020.
3.1.6 A ordem classificatória obedecerá a nota da prova teórica por ordem decrescente.
3.1.7 Número total de candidatos aprovados para análise e/ou Arguição Curricular:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

PRM de Anestesiologia: 27
PRM Área Cirúrgica Básica: 40
PRM de Cirurgia Geral: 30
PRM de Cirurgia Plástica: 10
PRM de Clínica Médica: 90
PRM de Gastroenterologia: todos
PRM de Ginecologia e Obstetrícia: todos
PRM de Mastologia: todos
PRM de Medicina Intensiva: todos
PRM de Nutrologia: todos
PRM de Neurocirurgia: 12
PRM de Oncologia Clínica: todos
PRM de Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 40

4 - ETAPA 2 – Análise e Arguição do Curriculum Vitae - Peso 10% - O candidato poderá verificar a
listagem dos títulos e sua valorização ao final deste Edital.
4.1. Não será utilizado o currículo fornecido pelo candidato no ato da inscrição.
4.2 Cronograma dos Programas que farão arguição curricular, com data horário e local:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

Cirurgia Plástica:
13 /janeiro/2021
18h00 - 11º andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Gastroenterologia: 21 /dezembro/2020
16h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Ginecologia e Obstetrícia: 22 /dezembro/2020 18h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Mastologia:
16/dezembro/2020
11h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Medicina Intensiva: 17 /dezembro/2020
14h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Neurocirurgia:
18 /dezembro/2020
14h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Nutrologia:
16/dezembro/2020
09h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Oncologia Clínica: 16/dezembro/2020
14h00 - 11° andar do Hospital Ernesto Dornelles.
Radiologia:
13 e 14 /janeiro/2021
17h00 - 2° andar do HED/Serviço de Radiologia.

4.3. Para os PRM´s de Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Programa de pré-requisito
em Área Cirúrgica Básica não haverá arguição curricular. Os currículos deverão ser entregues ou
enviados na data solicitada para avaliação.
5 - CURRÍCULOS: Os Currículos deverão ser entregues encadernados, em formato lattes, com
documentos comprobatórios e identificados com o nome do candidato e especialidade na folha de rosto,
impreterivelmente, nos dias 14 e 15 /dezembro/2020 para entrega presencial, no horário das 9h às 11h
e das 13h30 às 17h, na COREME/HED, 11º andar do hospital. Os currículos enviados pelo correio
(SEDEX) serão endereçados para: Avenida Ipiranga, 1801 – 11º andar – Porto Alegre/RS – CEP 90160093 – COREME
5.1 – Exclusivamente para o PRM de Anestesiologia os currículos deverão ser entregues ou enviados
para o CET-SANE/SBA - Av. Praia de Belas, 1212 Sala 1520 – CEP 90110-000 – telefone para contato
(51)35197997, com o anexo V preenchido pelo candidato.
5.2. Os currículos enviados pelo correio (SEDEX) deverão estar nos seus destinos até o dia 15/de
dezembro 2020, impreterivelmente.
5.3. Os candidatos selecionados para a segunda etapa que não entregarem o currículo no prazo
determinado e/ou não comparecerem à arguição estarão automaticamente eliminados do processo
seletivo.
6 - DO PROVAB
6.1 . Para a inscrição em processo público de seleção para Residência Médica, estarão aptos a requerer a utilização
da pontuação adicional os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados em lista atualizada
periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude).
6.2 O candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver participado e cumprido integralmente o PROVAB
ou ingressado nos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e
Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação adicional de 10% na nota
de todas as fases do processo seletivo.
6.3. Para a concessão da bonificação pelo Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica – PROVAB, ou
pela Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, serão obedecidas as determinações da Resolução
CNRM Nº 2, de 27 de agosto de 2015 e da Resolução CNRM Nº 35, de 9 de janeiro de 2018.
6.4. Para a concessão da bonificação pelo Programa Brasil Conta Comigo, referente à Portaria do Ministério da
Saúde, nº 492, de 23 de março de 2020, serão aguardadas e obedecidas as determinações da CNRM.

7 - RESULTADO FINAL
7.1 A divulgação do Resultado Final será no dia 20/janeiro/2021, através do endereço
http://www.hed.com.br/para_profissionais_da_saude/residencia_medica/
7.2. Não serão fornecidas informações por telefone.
7.3 O resultado final constitui-se da média ponderada da prova escrita 90% e da análise e arguição
curricular 10%. No caso de empate entre dois ou mais candidatos no número de pontos da nota final
serão considerados os seguintes critérios, sucessivamente, de desempate: idade, sorteio.

7.4 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.
7.5 Divulgação pós Recurso: 27/janeiro/2021
8 - MATRÍCULA:
8.1 A matrícula será realizada pelo próprio candidato classificado ou através de procuração, no dia 28/janeiro/2021, à Avenida Ipiranga, 1801 - 11° andar – COREME, das 9h às 11h e das 13h30 às 17h,
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/
l) 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 dos candidatos aos Programas de Residência de Cirurgia Plástica,
Gastroenterologia, Medicina Intensiva, Nutrologia e Radiologia que deverão informar a conta
salário no Banco Banrisul.

8.2 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.

8.3. Será considerado desistente o candidato que não comparecer para efetivação da matrícula na
data agendada.
9 - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
9.1 A partir de 29 /janeiro/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.
9.2 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.
9.3 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo poderá ocorrer até o dia 31 de
março.
9.4 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.
9.5. 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.
9.6. 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.
10 - INICIO DAS ATIVIDADES
O início das atividades de todos os Programas será no dia 01 de março de 2021.
10.1 - A retirada dos documentos dos candidatos não classificados poderá ser feita até 30 dias após o
início do curso. Não sendo retirados neste período, os mesmos serão descartados.

Dr. Oscar Eduardo Carvalho Leite
Coordenador da Comissão de Residência Médica

- ANEXO I RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021
Avaliação Curricular: PRM´s CLÍNICA MÉDICA, ONCOLOGIA CLÍNICA,
GASTROENTEROLIA, NUTROLOGIA e MEDICINA INTENSIVA.

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)

- ANEXO II RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação curricular: PRM´s CIRURGIA PLÁSTICA, COLOPROCTOLOGIA,
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MASTOLOGIA

1. Histórico Escolar (máximo de 0,5 ponto):
2. Produção Científica (máximo de 1,5 ponto):
- 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 1 ponto):
- Cada monitoria por concurso ou bolsa de pesquisa: 0,5 ponto
4. Domínio da Língua Inglesa (máximo de 0,5 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 0,5 ponto):
6. Experiências extracurriculares (máximo de 1 ponto):
- Cada 80 horas de estágio extracurricular: 0,1 ponto
TOTAL (5 pontos CV – 5 pontos Arguição curricular)

- ANEXO III –
RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

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

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)

- ANEXO IV -

RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação Curricular: PRM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

1) Produção científica: máximo 1,2 pontos
Publicação em revista nacional: 0,2 pontos por trabalho
Publicação em revista estrangeira: 0,2 pontos por trabalho
2) Monitoria: máximo 0,8 pontos
Cada monitoria 0,4 pontos
3) Arguição curricular: 8 pontos
Avaliação de competências como:
- Capacidade de demostrar conhecimentos, habilidades, atitudes,
biografia, experiências profissionais mobilizados diante de desafios
de situações.
- Demonstrar saber mobilizar conhecimentos em diferentes
contextos.
- Capacidade de o candidato demonstrar competências como, por
exemplo, motivação, liderança, iniciativa, criatividade, inovação,
ética, comunicação.
- Deve-se considerar na entrevista comportamental as respostas
completas: Situação, Tarefa, Ação, Resultado.

- ANEXO VRESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação Curricular: PRM ANESTESIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________

Seleção
1
2

3

4

5

6

Conteúdo
Histórico Escolar – Proporcional à nota média
do curso
Produção Científica:
a. Autoria de livro ou capítulo de livro técnico
da área médica, publicado: (0,4 por
publicação)
b. Publicação de trabalho completo ou de
resumos de trabalhos em anais em revista
indexada, ou suplementos de revistas
indexadas:
- em anestesiologia (0,8 por publicação)
- outras áreas (0,4 por publicação)
c. Apresentação de trabalho em jornadas ou
congressos médicos: (0,2 por evento, máx de
0,4)
* cada trabalho só pode pontuar um item.
Monitorias (por cada concurso realizado), ou
bolsa de pesquisa (exclui trabalho voluntário):
(0,4 por item)
a. Anestesiologia (máx 1,2)
b. Outras (máx 0,8)
Certificado de Universidade de Língua
Inglesa, Toefl ou Proficiência.
Eventos Científicos:
a. Aprovação em cursos de suporte à vida
(ACLS, ATLS ou similar) 0,4 por curso (máx
0,4)
b Participação em mesas redondas ou ligas
acadêmicas (0,2 por cada)
Experiências extracurriculares: (mín de 80h)
a. Estágio extracurricular (não pode repetir o
mesmo estágio, área ou instituição devem ser
diferentes) (0,5)
b. Estágio extracurricular em anestesiologia
(1,0)
c. Pet saúde, participação durante pelo menos
6 meses (0,5)
d. Residência médica completa, mestrado ou
doutorado (0,5)

Valor
máximo
1,0 ponto

Candidato

2,0 pontos

2,0 pontos

1,0 ponto

1,0 ponto

3,0 pontos

Total

- ANEXO VI RESIDÊNCIA MÉDICA - Ingresso 2021

Avaliação Curricular: PRM NEUROCIRURGIA

Estágios na área de neurocirurgia
(máximo de 0,66)

Estágios em serviços com programa de residência em
neurocirurgia - inferior 90 dias (0,05 máximo de 0,2)
Estágios em serviços com programa de residência em
neurocirurgia – igual ou superior 90 dias (0,08 máximo
de 0,24)
Estágio doutorando - neurocirurgia
(máximo de 0,16)
Estágios em serviços sem programa de residência em
neurocirurgia (0,02 máximo de 0,06)
Publicações área de neurociências
(0,01 nacional e 0,03 exterior = máximo de 0,12)
Monitorias / bolsista
(0,03 = máximo de 0,12)

T

0,05
0,08

0,16

0,02

0,03

Publicações fora área de neurociências
(0,01 = máximo de 0,05)
Histórico / outros estágios / atividades / ligas
(0,01 = máximo de 0,05)

0,05

