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GEP - Gerência de Ensino e Pesquisa  

COREME - Comissão de Residência Médica do Grupo Hos pitalar Conceição 
http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm 

 

  

EDITAL SUPLEMENTAR DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2007 
 
 

O Grupo Hospitalar Conceição (Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital Cristo Redentor 
S.A. e Hospital Fêmina S.A.) comunica a abertura de inscrições para os programas de Residência 

Médica, conforme quantitativo de vagas e condições abaixo 
 
 

1 – VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊN CIA MÉDICA 2008: 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS  –  EXAME AMRIGS  
 
PROGRMA RESIDÊNCIA MÉDICA 

– PRM 
VAGAS R1 DURAÇÃO - 

PRM 
OBSERVAÇÕES 

CLÍNICA MÉDICA 04 (QUATRO) 02 ANOS Sem Pré-requisito 
 
 

 ESPECIALIDADES  QUE EXIGEM  PRÉ-REQUISITO DE 02 (D OIS) ANOS EM CLÍNICA MÉDICA 
PROGRMA 

RESIDÊNCIA MÉDICA – 
PRM 

VAGAS R1 DURAÇÃO 
– PRM 

OBS. 

 
MEDICINA INTENSIVA 

 
02 (DUAS) 

 
02 ANOS 

Pré-requisito de 02 (dois) anos de Residência em Clínica 
Médica em Programa de Residência Médica credenciado pela 
CNRM. 

 
HCR: Hospital Cristo Redentor  
HNSC: Hospital Nossa Senhora da Conceição                  
CNRM: Comissão Nacional de Residência Médica 
 
2 – PROCESSO SELETIVO: não serão fornecidas quaisquer informações do concurso por  telefone / e-mail. 
 

2.1 - O EXAME AMRIGS realizado no dia 02/12/2007 se lecionará mais 04 (quatro) candidatos por 
vaga para a Especialidade  Clínica Médica, devido a aprovação da Comissão Nacional de Residênc ia 
Médica, que autorizou o aumento mais 04 vagas para a Especialidade de Clínica Médica.   

 
2.2 – Entrega do Curriculum Clínica Médica : Os candidatos selecionados no exame AMRIGS, realizado em 

02/12/2007, devem entregar o Curriculum (documentado), bem como a ficha de identificação do candidato, disponível no 
site: http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm  nos dias 19, 20 e 21/12/2007, exclusivamente na COR EME-
GHC.  

2.3 – Endereço COREME para entrega de Curriculum e ficha de Identificação :  Comissão de 
Residência Médica do Grupo Hospitalar Conceição – COREME-GHC, Av. Francisco Trein, 596, Bloco H 3° and ar sala 7 - 
Gerência de Ensino e Pesquisa – GEP. 
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3 -  INSCRIÇÕES E ENTREGA DE CURRICULUM PARA A ESPE CIALIDADE COM 
PRÉ-REQUISITO CLÍNICA MÉDICA:  Medicina Intensiva HNSC . 

 
3.1 – Endereço para Inscrições e entrega de Curriculum (d ocumentado), da Especialidade 

oferecida pelo  Hospital; HNSC, com pré-requisito:   Av. Francisco Trein, nº 596 - Bairro Cristo Redentor - Porto 
Alegre – RS  SETOR: COREME do Hospital Nossa Senhora da Conceição  – Bolco H - 3° andar  sala 7. 
Obs. serão realizadas inscrições presenciais. 
Os candidatos portadores de necessidades especiais (física, visual ou auditiva) deverão, no ato da inscrição, solicitar os 
recursos especiais de que necessitam para a realização da prova. 
  

3. 2 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO DA ESPECIALIDADE TERAPI A INTENSIVA: 18/12 a 21/12/2007  
HORÁRIO:  das 9 h às 12:00 h e das 14:30 h às 16 h 

Os residentes lotados no Grupo Hospitalar Conceição estão isentos do pagamento da inscrição 
 
VALOR  INSCRIÇÃO PARA AS ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQ UISITO: R$ 110,00 ( CENTO E 

DEZ REAIS ) pagamento em dinheiro, no Banco do Brasil na conta abaixo descriminada 
 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. 
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 

HOSPITAL FÊMINA S.A.  
Agência Conta Corrente 1° Código Identificador 
16071 170.500-8 3660033621028838-1 

2° código identificador, Informar CPF do candidato,  na guia de recolhimento. 
 
 
 

3.3 - Documentos exigidos no ato da Inscrição (após  pagamento da guia de recolhimento paga no 
Banco do Brasil) para a  especialidade (com pré-req uisito) efetuada na COREME do HNSC: 
 

a) Comprovante original de pagamento da inscrição efetuada no Banco do Brasil; 
b) cópia do documento de identidade e do (CREMERS) Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. 
c) cópia do CPF 
d) Ficha de Inscrição, imprimir, preencher  todos os campos e  entregar no ato da Inscrição  ( Ficha de Inscrição 

disponível no site: http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm ou na COREME do HNSC) 
e) Curriculum vitae, documentado (com a identificação da especialidade pretendida) 
f) Para a especialidade que exige pré-requisito em: clínica médica, apresentar original e cópia do Certificado de 

Conclusão do Programa  (registrado pela CNRM) ou declaração que irá concluí-lo até a data prevista para o 
início da especialidade (fornecido pela instituição, constando data de início, término e o número do Parecer do 
Credenciamento pela CNRM).  A declaração de conclusão do programa será aceita a título provisório, para 
fins de matrícula do candidato. No entanto, o certificado de conclusão do mesmo, deverá ser apresentado pelo 
médico residente durante os primeiros três meses do Programa de Residência Médica, sob pena de não lhe 
ser deferida a matrícula para o ano seguinte. 

 
    3.3.1 – Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
    3.3.2 - As inscrições encerrar-se-ão, improrrogavelmente, no dia e horário estabelecidos neste Edital 
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4 – PROVAS   

  
 4.1 – Data, Horário, local da análise e à argüição curricular, correspondente a 2ª etapa, do 
Concurso, para classificados exame AMRIGS (sem pré- requisito) será divulgada no Site:  
http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm e afixadas na COREME do HNSC.  

 
 
           4.2 – Data, Horário e Local da Prova, 1ª Etapa para a Es pecialidade TERAPIA INTENSIVA (Com 
Pré-Requisitos  em Clínica Médica)  de acordo com cronograma abaixo 

 
1ª Etapa PROVA ESCRITA 

 
DATA 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL 

 
OBS 

 
CLÍNICA MÉDICA 

 
05 / 01 / 2008 

 
13:30 às 17:30 h 

 
Mezanino HNSC * 

 
1ª etapa 

 
* Endereço Mezanino HNSC:  Hospital Nossa Senhora da Conceição Av. Francisco Trein, 596 Bairro Cristo Redentor Entrada 
Principal, Prédio Administração.      
 

 
 

4.3 – Data, horário e local da análise e à argüição  curricular, correspondente a 2ª etapa, do 
Concurso, para Especialidade (com pré-requisito) se rá divulgada no Site:  
http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm e afixadas na COREME do HNSC, a partir de novembro/2007 

 
 

5 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS: 
 
A seleção, de candidatos,  será feita em duas etapas  observando a relação entre 90% e 10% prova teórica, análise e à  
argüição curricular (conforme Resolução N° 08 de 05  de agosto de 2004  da CNRM). 
 

5.1- PESO DAS PROVAS 
 

a) 90% - Prova teórica  
b) 10% Análise e à argüição do currículo (conforme Resolução 08/2004 de 05/08/2004 da CNRM)    

 
5.2 -  CONCURSO PARA, A ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉ DICA, COM ACESSO DIRETO 

(EXAME AMRIGS)  
1ª Etapa:  Prova de Medicina Geral (AMRIGS – 2007) – Peso 90% . 
2ª Etapa:   Análise e à argüição curricular pela banca da especialidade de Residência Médica, peso 10%. 

 
 
A ESPECIALIDADE, ABAIXO RELACIONADA,  ACESSO DIRETO  EXAME AMRIGS, SELECIONARÁ 
OS CANDIDATOS DA SEGUINTE FORMA:   
1ª ETAPA: prova teórica exame AMRIGS de caráter eliminatório com  peso 90% (a) 
2ª ETAPA: análise e à argüição  do currículo  10% (b)  
              Total da Nota do candidato = ( a + b = 100% ) 

PROGRAMAS  
ANÁLISE 

CURRÍCULO  

 
ARGÜIÇÃO 

CURRÍCULO 

ANÁLISE 
CURRÍCULO + 
ARGÜIÇÃO DO 

CURRÍCULO 
CLÍNICA MÉDICA 3% 7% 10% (b) 
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5.3 – Concurso para a Especialidade Com pré-requisi to de 2 Anos de Residência em Clínica  
Médica: 

 
1ª Etapa:  Prova de Clínica Médica – Peso 90%  
2ª Etapa:   Análise e à argüição Curricular pelas bancas das especialidades de Residência Médica, peso 10%. 
 
 

 
A  ESPECIALIDADE, ABAIXO RELACIONADA, COM PRÉ-REQUI SITO DE 02 (DOIS) ANOS EM 
CLÍNICA MÉDICA SELECIONARÁ OS CANDIDATOS (R1) DA SE GUINTE FORMA: 
1ª ETAPA:  prova teórica CLÍNICA MÉDICA peso 90% (a) 
2ª ETAPA: análise e à argüição  do currículo  10% (b)  
              Total  geral  nota do candidato = ( a + b = 100% ) 

 
PROGRAMAS 

 
ANÁLISE 

CURRÍCULO  

 
ARGÜIÇÃO 

CURRÍCULO 

ANÁLISE 
CURRÍCULO + 
ARGÜIÇÃO DO 

CURRÍCULO 
 
TERAPIA INTENSIVA - HNSC 

 
5% 

 
5% 

 
10% (b) 

 
 

6 - O EXAME AMRIGS/2007 SELECIONARÁ :  
 

04 candidatos por vaga no PRM de :  Clínica Médica  
Os candidatos serão avaliados pelas bancas das Especialidades de Residência Médica. 
Serão  chamados os candidatos  empatados em último lugar. 
Serão eliminados os candidatos que não obtiveram 40% de acerto no  exame AMRIGS/2007.  
As listas dos selecionados, as datas  para argüição e análise do “curriculum Vitae”,  e avaliação pelas  respectivas 
bancas examinadoras, serão divulgadas no site: http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm e 
afixadas no local da inscrição, (COREME do HNSC).  
Os candidatos serão chamados em ordem decrescente de notas, até o preenchimento das vagas de cada PRM. 
Em caso de empate serão utilizados, sucessivamente, os critérios abaixo: 
a)  nota exame AMRIGS/2007;  
b)  nota do “Curriculum  Vitae”;  
c)  nota da argüição curricular; 
d)  idade (superior). 

 

7 – ESTRANGEIRO OU BRASILEIRO FORMADO NO EXTERIOR :  
 

O médico formado no exterior (mesmo brasileiro) não pode ingressar de imediato na Residência Médica. 
Há necessidade, primeiro, de revalidar o diploma em Universidade do Brasil. 
Para os não brasileiros, há necessidade de visto permanente de residência no Brasil e Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros. 
Finalmente, há necessidade de o médico estar inscrito no Conselho Federal de Medicina do Brasil. 
Para maiores informações consulte a Resolução 1.669/2003, do Conselho Federal de Medicina no endereço geral: 

(www.portalmedico.org.br) 
Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em medicina em Instituição estrangeira, 

somente será deferida sua matrícula na Especialidade de Residência Médica mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, além dos referidos no item 8 (da matrícula):  

a) Cópia autenticada do Diploma devidamente revalidado por Instituição competente;  
b) Cópia autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil;  
c) Inscrição INSS 
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8 – DA MATRÍCULA : 
  

O resultado oficial, do concurso, será divulgado  no site: http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm e 
afixado na COREME do HNSC.  

Os  classificados, até  o  número  de  vagas  por  Especialidade  de Residência Médica, terão  o  prazo  máximo de 
02 (dois) dias úteis, impreterivelmente, após a divulgação do resultado oficial dos classificados para  firmar  assinatura do 
Contrato Padrão de Matrícula para Residência Médica, no horário das 09:00h às 12:00 e das 14:30 às 16:00h, na 
COREME do HNSC.  

O  Candidato classificado que não se matricular dentro do prazo estipulado de 02(dois) dias úteis, após divulgação 
do resultado oficial, será considerado desistente. No caso dos candidatos suplentes que forem convocados, terão também 
o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a convocação, para firmar assinatura do Contrato Padrão de Matrícula.  No  
momento  da  assinatura  do  Contrato Padrão de Matrícula para Residência Médica (termo de aceitação da vaga) serão 
exigidos:  
       a) Certificado (original e cópia) de conclusão de graduação em medicina até 30 de dezembro de 2007, ou a 
comprovação de conclusão do pré-requisito exigido para as especialidades (registrado pela CNRM) ou Declaração que irá 
concluí-lo até a data prevista para início da Especialidade (fornecido pela instituição, constando data do início, término e o 
número do Parecer do Credenciamento pela CNRM. 

b) Carteira de identidade (cópia frente e verso); 
c) CPF (cópia) 
d) carteira de Identidade Profissional de Médico CREMERS (cópia frente e verso) (ver item 9- disposições 

gerais)  
e) Ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto de permanência no País 
f) Abertura de Conta Corrente no Banco do Brasil 
g) Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais (vigente até o período de término da residência) 
h) Inscrição Previdência Social 
i) Inscrição ISSQN 
j) 2 fotos 2 x 2 

 
  O não comparecimento, com a documentação exigida, bem como a não assinatura  do Contrato Padrão de 

Matrícula para Residência Médica, no período estipulado,  implicará automaticamente na  desclassificação do candidato 
sem aviso prévio. 

  Esclarecemos a todos os candidatos que, em hipótese alguma, será enviada correspondência, chamando o  
classificado ou suplente, pois será de  responsabilidade do inscrito a observância dos prazos para assinatura do Contrato 
Padrão de Matrícula para Residência Médica. 
   O candidato que assinou o Contrato Padrão de Matrícula, e não tiver interesse em cursar o PRM escolhido deverá 
entregar na COREME o Termo de Desistência, devidamente preenchido e assinado. Este Termo de Desistência estará 
disponível na COREME e no site  http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm. Não serão aceitos Termos de 
Desistência remetidos através de fax, correio,  ou e-mail.  
 

9- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento da guia de recolhimento da inscrição 

no concurso. Portanto, o  depósito, pagamento ou transferência de valor da taxa  de  inscrição efetuado em conta incorreta, 
em hipótese alguma será trocado, devolvido ou transferido o valor pago. 

Recomenda-se que o candidato esteja presente ao local das provas trinta minutos antes do horário marcado para o 
início das provas, munido de lápis, borracha e caneta esferográfica azul. 

É de responsabilidades exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 

Não será permitido o uso de telefones celulares, palm tops ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos  durante 
a realização da prova. 

O Médico Residente matriculado, que ainda não possui inscrição no CRM/RS, deverá realizar inscrição no 
Conselho Regional de Medicina do RS, até 30 dias após o inicio das atividades na Residência Médica, sob pena de 
cancelamento da matrícula. 

    É  responsabilidade do candidato retirar o curriculum, na COREME, após 15 (quinze) dias da divulgação dos 
resultados finais do concurso, em hipótese alguma será enviado via correio. Os curriculuns estarão disponíveis  na 
COREME até o  final de abril de 2008. Transcorrido o prazo,  os mesmos serão descartados.   

     Os resultados, oficiais, estarão disponíveis no site: http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm, e 
afixados na COREME (mesmo local das inscrições), até o dia 31/01/2008. Não será divulgado resultado por telefone/ e-
mail. 
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É facultado a qualquer candidato ter acesso a vista da prova, se não concordar com os gabaritos oficiais da 
mesma, no período hábil de 2 (dois)  dias úteis, improrrogáveis.  

A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser endereçada à Comissão de Residência 
Médica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme o disposto no artigo 3º, alínea “K”, da Resolução CNRM 
nº12/2004 . 

 
OBS: As informações  mencionadas, poderão ser alteradas, pela COREME, caso necessário, no Edital de Reabertura de 
Inscrição para as Especialidades de Residência Médica do GHC. Quaisquer alterações serão divulgadas no site: 
http://www2.ghc.com.br/GepNet/ensinocoreme.htm e afixada na COREME do HNSC. 
Não serão fornecidas informações por telefone / e-mail.  
 

 
 
Porto Alegre, 14 de dezembro de 2007.           
                         
                                

         Dr. Raul Pruinelli 
                                                           Coordenador da COREME – GEP/GHC  
 


