
                     HOSPITAL ERNESTO DORNELLES               
EXTRATO DE EDITAL  - Programas de acesso direto e c om pré-requisito  
 
 
           A Comissão de Residência Médica – COREME - do Hospital 
Ernesto Dornelles , comunica que estarão abertas as inscrições para o concurso 
de Residência Médica para o ano de 2009, nos programas abaixo, com as 
respectivas vagas: 
 
Programa Vagas Oferecidas Duração Credenciamento 
Cirurgia Geral* 06 02 anos Credenciado 
Cirurgia Plástica ** 01 03 anos Credenciado 
Coloproctologia** 01 02 anos Credenciado 
 
* - Acesso Direto 
** - Pré-requisito em Cirurgia Geral 
 

As inscrições realizar-se-ão de 15/09/08 a 13/10/08, através do endereço 
eletrônico www.faurgs.ufrgs.com.br ou www.amrigs.org.br, de acordo com o Edital 
da AMRIGS.  Para as especialidades, as inscrições serão realizadas na secretaria 
da COREME do HED, no período de 22/09 a 03/10/08 (2ª a 6ªfeira), no horário das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A Primeira Fase deste processo seletivo 
ocorrerá no dia 09/11/2008, com a aplicação do exame AMRIGS, para a área de 
Cirurgia Geral. Para as áreas de Cirurgia Plástica e Coloproctologia será realizada 
no dia 26/11/08, às 19h, no Anfiteatro do hospital, à Av. Ipiranga, 1801.  

Os documentos exigidos para a assinatura do contrato de Médico 
Residente deverão ser apresentados por ocasião da formalização do termo de 
aceitação da vaga. 
As demais informações constam no Manual do Candidato, parte integrante deste 
EDITAL, que estará disponível no site www.hed.com.br ou na Av. Ipiranga, 1801 – 
Térreo – COREME/HED. Edital em conformidade com a Lei. 6.932 de 07 de julho 
de 1981, e Resoluções 08/2004, 12/2004 e 02/2005 da Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM/SESu/MEC). 
 
 
Porto Alegre, 17 de setembro de 2008. 
 
 
                                                                                     Dr. Oscar Carvalho Leite 
                                                                                    Coordenador da COREME 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS                
 
 
 • A prova escrita, para a área de Cirurgia Geral, será através do exame 
AMRIGS, no dia 09 de novembro de 2008 . Para as áreas de Cirurgia Plástica e 
Coloproctologia , a prova escrita será realizada no Anfiteatro do Hospital 
Ernesto Dornelles, no dia 26 de novembro de 2008, às 19 horas. 
 
 • Procedimento para inscrição 
  
As inscrições realizar-se-ão de 15/09/08 a 13/10/08 através do endereço 
eletrônico www.faurgs.ufrgs.com.br ou www.amrigs.org.br para a área de Cirurgia 
Geral. Para Cirurgia Plástica e Coloproctologia, as inscrições serão realizadas na 
Secretaria da COREME do HED, no período de 22/09 a 03/10/08 (2ª a 6ªfeira), no 
horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 
 

 •Comprovantes necessários para inscrição das especia lidades  no HED: 
- Cópia simples do CPF.  
- Cópia simples do RG. 
- Cópia autenticada da carteira do Conselho Regional de Medicina. 
- Diploma do curso de Medicina. 
- Certificado de dois anos de Residência na área básica de Cirurgia Geral, para 

as áreas de Cirurgia Plástica e Coloproctologia, em serviço credenciado pela 
CNRM/MEC. 

- 01 (uma) foto 3x4. 
- Candidatos estrangeiros: diploma de medico revalidado, visto permanente, 

proficiência em Português, registro no CRM. 
- Comprovante de depósito da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento 

e cinqüenta reais) para UNICRED Banco: 001 Agência: 1249-1 Conta 
Corrente: 28154-9. 

 
• Primeira Fase  – Nesta fase, a Prova Escrita terá peso de 90% . Para a área 
de Cirurgia Geral será utilizado o Exame AMRIGS que será realizado no dia 09 
de novembro/2008. 

 Serão selecionados 08 candidatos por vaga, para que realizem a segunda 
fase.  A ordem classificatória obedecerá a nota da Prova Escrita, por ordem 
decrescente.  

• Local de aplicação da prova e resultado : Conforme disposto no Edital da 
AMRIGS. 



Para as áreas de Cirurgia Plástica e Coloproctologia a prova escrita será 
realizada no dia 26 de novembro/2008, às 19 horas, no Anfiteatro do HED. O 
resultado será divulgado no dia 28 de novembro/2008, no endereço eletrônico 
www.hed.com.br. Para Cirurgia Plástica serão chamados os 10 melhores 
classificados na Prova Escrita e para Coloproctologia os 08 melhores 
classificados. 

 

 • Segunda Fase  – Nesta fase será avaliado o currículo completo (com 
comprovantes) através de análise e Argüição oral, com peso de 10%.  

(dez por cento). Esta fase ocorrerá na sala de reuniões da Superintendência 
Médica do HED, no dia 03 de dezembro/2008, às 19 horas, para Cirurgia 
Plástica; no dia 04 de dezembro/2008, às 19h, para Coloproctologia e nos dias 
09 e 10 de dezembro/2008, às 19 horas, para Cirurgia Geral. A Banca 
Examinadora será composta de 2 a 5 preceptores da Residência Médica e 1 
representante dos médicos residentes. Todos os currículos deverão ser 
entregues no dia 28 de novembro/2008, na Secretaria da Superintendência 
Médica. 

 Resultado final : 12 de dezembro/2008, na COREME/HED ou no Site 
www.hed.com.br - Não serão fornecidas informações por telefone.  

Recursos : Serão aceitos recursos dois dias úteis após o resultado final. 

• Por ocasião da Matrícula  no dia 18 de Dezembro/2008, os candidatos 
deverão apresentar cópia autenticada   dos seguintes documentos: Diploma do 
curso de medicina ou declaração do diretor da faculdade de medicina brasileira 
de conclusão do Curso até 31 de dezembro/2008, RG, CPF,  carteira do CRM e 
uma foto 3x4.  

• Para candidatos estrangeiros : Diploma revalidado, visto permanente, 
proficiência em Português, registro no CRM. No dia 19 de Dezembro /2008, 
será chamado o candidato imediatamente após aquele que não formalizou sua 
matrícula, tendo este 1 (um) dia útil após ser chamado para realizar a matrícula, 
e assim, sucessivamente. 

•     Será considerado desistente o candidato que: 
- Não comparecer para entrega do currículo na data determinada. 
- Não comparecer à entrevista. 
- Não comparecer para assinar o Termo de Compromisso para a realização da 

Residência Médica, na data agendada (18 de Dezembro/2008). 
 
 • Caso exista desistência ao término do prazo estabelecido para a opção, a 
Comissão de Residência convocará tantos suplentes aprovados, pela ordem de 
classificação, quantos necessários para preenchimento das vagas remanescentes. 
 
 
 
 



 • Serão oferecidas:  
               
              06 (seis) bolsas para R1 na área de Cirurgia Geral. 
              01 (uma) bolsa para R1 na área de Cirurgia Plástica. 
              01 (uma) bolsa para R1 na área de Coloproctologia. 
 
 

                               Dr. Oscar Eduardo Carvalho Leite 
                                         Coordenador da COREME/HED 
  
 

 

 
 


