
 
 

 

EDITAL 001/2007 
 

RESIDÊNCIA EM CIRURGIA GERAL  
 
                               A Secretaria Municipal de Saúde, a Direção Geral do Hospital de Pronto Socorro Municipal de Porto 
Alegre e a Comissão de Residência Médica do Hospital de Pronto Socorro, comunicam que estarão abertas, de 01/10 a 

01/11/07, as inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital de Pronto 
Socorro Municipal de Porto Alegre.  
  

PROGRAMA CIRURGIA GERAL 

 
1 NÚMEROS DE VAGAS:  
                  Total de Vagas: 03 (três) 
                  Duração do Programa:  02 (dois) anos – biênio 2008/2009. 

                                                              Programa Credenciado CNRM  até 23/11/2009. 
2 - PRÉ-REQUISITO: Conclusão do Curso de Medicina no Brasil até dez/2007 ou ter um oficio do Diretor de 

sua Escola Médica dizendo que concluirá o Curso até o final de dez/ 2007 ou título de médico 
revalidado pelo exame oficial (se formado no exterior). 

3 - PROCESSO SELETIVO: 
           - Prova Classificatória: Exame AMRIGS/2007 Peso 90%. 
           - Análise e Argüição  Curricular: 05 candidatos por vaga, Peso 10%    Dias:  20 e 21 dezembro/07 
           - Divulgação do Resultado Final – dia  26 dezembro de 2007. 
           - Recurso: conforme disposto na Resolução 12/2004 da CNRM – MEC, até dois dias úteis após  
             a divulgação do resultado final. 

            4 – INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO:  Ficha de inscrição, documentos exigidos  ter o número de  
                              sua  inscrição no CREMERS (não pode ser de outro estado) ou oficio (ou cópia autenticada) dizendo  
                              que concluirá  ate dez/07 o curso de médico  ou diploma de médico, data, hora e local da realização  
                              do processo seletivo através dos endereços eletrônicos www.amrigs.org.br ou  
                               www.faurgs.ufrgs.br/concursos, haverá um posto de inscrições na AMRIGS para candidatos que não  
                              tiverem acesso à Internet. 

                    Valor de R$ 120,00   
                    Os documentos exigidos para assinatura do contrato de médico residente deverão ser  apresentados  
                    por ocasião da formalização do termo de aceitação da vaga . 
   5 - INFORMAÇÕES: pelos endereços eletrônicos www.amrigs.org.br , www.faurgs.ufrgs.br/concursos e  

www.prohps.org.br. 
               As demais informações constam do Manual do Candidato, parte integrante deste Edital que estará  
               disponível nos sites www.amrigs.org.br , www.faurgs.ufrgs.br/concursos e  www.prohps.org.br. 
               Matrícula deverá ser ate o dia 11 de janeiro de 2008, o candidato aprovado deverá ter registro     
               no CREMERS ou se formado no exterior  ter revalidação pelo exame oficial. 

 
    Porto Alegre, 01 de outubro de 2007. 

 
 

  Luiz Alexandre A Borges,     Paulo Roberto Franco Azambuja, 
                              Coordenador da COREME.                                                                   Diretor Geral - HPS. 
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