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RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME  

Edital - 2009 

 

Fundação Universitária Mário Martins 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 1º ANO DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

O Presidente da Fundação Universitária Mário Martins, torna público que 
fará realizar por intermédio da Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS), concurso de Seleção para preenchimento de vagas de 
médicos residentes de:  

1. 1º ano (R-1) para a especialidade de Psiquiatria para o ano 
de 2009.   

I – INSCRIÇÕES: 
1 – As inscrições serão recebidas no período de 15/09/2008 a 
13/10/2008, somente via on-line (internet) no site: 
www.faurgs.ufrgs.br/concursos ou www.amrigs.org.br. 
2- Caso não consiga efetivar sua inscrição on-line a AMRIGS colocará a 
disposição um computador e pessoa habilitada para orientar e efetivar a 
mesma, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 18h00 horas, no seguinte 
endereço: Av. Ipiranga, 5311 – Porto Alegre/RS – Fone: (51)30142016  
3- Para a inscrição a AMRIGS exigirá: 
Documentação 
3.1 - Cópia autenticada: a) Documento de identidade e CPF; b) 
Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina ou 
certificado de conclusão de curso de medicina em instituição brasileira 
ou declaração de instituição de ensino superior brasileira de que está 
cursando o 12º semestre ou diploma obtido no exterior, devidamente 
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revalidado no Brasil, conforme legislação vigente; c) Curriculum Vitae, 
com foto atual e colorida. 
 
Os documentos deverão ser enviados por sedex para a Fundação 
Universitária Mário Martins - Setor de Ensino, Rua Dona Laura, 221, 
Bairro Rio Branco, CEP 90430-091, Porto Alegre, RS, com data de 
postagem até o dia 13/10/2008. 
 
3.2 - O comprovante da taxa de pagamento deverá ser entregue no ato 
da prova e pago dentro do prazo de inscrição acima, devidamente 
identificado com nome do candidato e o código do programa escolhido, 
caso contrário não poderá realizar a prova. 
3.3 – O manual do candidato a que se refere o artigo 2º da Resolução 
Nº. 12/2004, encontra-se na forma de cronograma disponível 
juntamente com o edital no site: www.mariomartins.org.br.  
 
4- Candidatos estrangeiros e candidatos brasileiros diplomados no 
exterior (Resolução CFM Nº 1.669 de 13/06/2003): 
As inscrições serão on-line (preencher a ficha de inscrição e encaminhar 
on-line) e enviar a seguinte documentação via sedex: 
-Xerox autenticado do visto de permanência definitivo no Brasil; 
-Xerox autenticado do Diploma devidamente revalidado em Instituição 
competente no Brasil. 
5- Serão indeferidas as inscrições após o dia 13/10/08. 
6- Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 
7- As inscrições deverão ser feitas para o programa oferecido, com 
opção única e intransferível, considerando a especialidade escolhida.  
 
II - TAXA DE INSCRIÇÃO: 
R$ 130,00 (cento e trinta reais) 
 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES: 
1. Se a ficha de inscrição não estiver completa (todos os campos 
preenchidos); 
2. O comprovante da taxa de pagamento após o último dia de inscrição 
(13/10/08); 
3. Documentação incompleta, no caso de candidatos estrangeiros. 
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III - OPÇÃO DE ESPECIALIDADE: 
 

1) ESPECIALIDADE CLÍNICA  
 

PROGRAMAS DURAÇÃO VAGAS CREDENCIADAS VAGAS OFERECIDAS 

Psiquiatria 03 anos 06 02 

 
IV – DO PROCESSO SELETIVO: 
 
1. Primeira Etapa – Da Prova: 

Em atendimento à Resolução nº 08/2004 da Comissão Nacional de 
Residência Médica – CNRM será observada a relação entre 90% e 10% 
prova e argüição. A prova de suficiência versará sobre conhecimentos 
gerais de medicina. Esta prova classificará os 16 (dezesseis) candidatos 
que obtiverem o melhor desempenho, correspondendo a 8 (oito) 
candidatos por vaga; 
A prova será elaborada pela Equipe Técnica do Exame AMRIGS/2008 e 
aplicada pela FAURGS no dia 09 de novembro de 2008 (DOMINGO) às 
8h30min. 
O local de realização – a ser definido e publicado no site AMRIGS e 
FAURGS. 
 
RESULTADO DA 1ª FASE: 
Os candidatos serão convocados por número de inscrição, (Resolução 
12/03 da CNRM) conforme classificação obtida na prova objetiva, no dia 
18/12/2008, no site: www.amrigs.org.br, desde que tenham atingido o 
número mínimo de acertos previsto pela Comissão de Residência 
Médica.   
 
2. Segunda Etapa – Da argüição e análise de curriculum vitae: 

As argüições serão realizadas nos dias 4 e 5 de  dezembro de 
2008. O candidato deverá agendar sua argüição nos dias 01/12 e 
2/12/08 através do telefone (51) 33333266 – ramal 230 ou 237, ou 
pessoalmente da Rua Dona Laura, 221 – Secretaria de Ensino. 
Os candidatos convocados para a segunda etapa do processo seletivo 
para Residência Médica, deverão ter entregue no ato da inscrição: 

a) Curriculum Vitae contendo uma foto 3 X 4 recente e colorida e 
demais documentos obrigatórios: Diploma de médico, CPF e RG.  
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b) A análise do currículo será realizada por comissão designada 
pelo programa de Residência Médica da FUMM. Os seguintes itens serão 
considerados:  
- Duração do internato; Internato realizado em hospitais Universitários; 
Carga horária da Graduação; Atividades extra-muros; Iniciação 
científica, com ou sem bolsa de instituição de fomento à pesquisa, com 
publicação em editais nos anais de congresso ou publicação em 
periódicos; Prêmio acadêmico recebido; Cursos, congressos e palestras 
freqüentadas; Trabalhos publicados em periódicos ou em anais; 
Trabalhos voluntários extra - curriculares realizados, por pelo menos um 
ano. 

c) A classificação final resultará da soma das notas obtidas na 
prova de suficiência, argüição e análise do Curriculum Vitae. 
 
3 – Do resultado final: 

A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada fase: 
prova suficiência (peso 9)+, argüição e análise de currículo (peso 1) = 
10. 
Se houver empate entre os candidatos, o critério de desempate 
obedecerá a seguinte ordem: 

a) maior nota da análise de currículo. 
 
V – DA CHAMADA DOS CANDIDATOS: 

O resultado final - relação dos candidatos aprovados para a área 
de opção – PSIQUIATRIA/FUMM - será divulgado no dia 
10/12/2008, através do número de inscrição e afixado 
publicamente a partir das 18h00min, na Rua Dona Laura, 221. 
 
VI – MATRÍCULA: 
1 - Os candidatos classificados deverão oficializar a matrícula no prazo 
de 48 horas após a divulgação do resultado, conforme item V, sob pena 
de desclassificação. 
Candidatos aprovados deverão efetuar matrícula/assinatura de contrato 
nas seguintes datas: 
 
1ª CHAMADA: dias 11 e 12/12/2008 - das 9h00 às 19h00  
2ª CHAMADA: dias 15 e 16/12/2008 - das 9h00 às 19h00  
3ª e ULTIMA CHAMADA: dias 17 e 18/12/2008 - das 9h00 às 
19h00, na sede da Fundação Universitária Mário Martins, à Rua Dona 
Laura, 221 – Porto Alegre/RS. 
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2 - Os candidatos aprovados deverão apresentar Comprovante de 
abertura de conta corrente do Banco do Brasil. 
 
VII - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
1. Conforme o disposto no Artigo 3º, Alínea "K", da Resolução CNRM Nº 
12/2004, de 16 de setembro de 2004. 
 
VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
1 – Os candidatos que ingressarem na Residência Médica farão jus a 
uma bolsa de acordo com o estabelecido pela CNRM Lei federal 10.405 
de 01/01/2002.  
2 – Os candidatos serão admitidos na Residência Médica na ordem 
rigorosa de classificação, até o número de vagas oferecidas. 
3 – A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do 
candidato, das condições referentes à seleção e demais disposições 
estabelecidas pelo Regimento Interno da COREME e estatuto do 
Programa de Residência Médica da FUMM. 
4 – Os candidatos à Residência Médica em Psiquiatria da Fundação 
Universitária Mário Martins, sem necessidade de nova inscrição, estarão 
habilitados a concorrer a uma das 12 (doze) vagas do Curso de 
Especialização em Psiquiatria Prof. David Zimmermann, com a duração 
de 3 (três) anos. A confirmação da inscrição poderá ser realizada pelo 
telefone 3333.3266 ou pelo e-mail fumm@mariomartins.org.br. Outros 
esclarecimentos poderão ser obtidos pelo site www.mariomartins.org.br. 
5 – Em 21 de outubro de 2008, às 20h30min, a COREME-FUMM 
promoverá um encontro com todos os candidatos, na sede da 
instituição, à Rua Dona Laura, n° 221, com o objetivo de dar 
conhecimento aos mesmos da estrutura da Fundação, de seu 
funcionamento e do conteúdo de seu Programa de Residência Médica. A 
participação é espontânea, dispensa inscrição e não interfere no 
processo de seleção. 
 

Porto Alegre, 08 de agosto de 2008. 
  
 
 
   Flávio Roithmann                                            Gislaine Baroni 
Diretor de Atividade Fim                              Coordenadora da COREME 
  


