
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS – HOSPITAL MÃE DE D EUS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 

 
 A Comissão de Residência Médica do Hospital Mãe de Deus (Rua José de 
Alencar 286 Bairro Menino Deus) torna público que estarão abertas as inscrições 
para seleção de Médicos Residentes para o ano de 2009, no programa abaixo, 
com as respectivas vagas: 
 
 

Programa Vagas/bolsas  Duração Credenciamento  
CNRM / MEC 

Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem 

01 (uma) 03 (três) 
anos 

Até 2009 

 
 
 As inscrições realizar-se-ão de 15/09 a 13/10/2008 exclusivamente através 
dos endereços eletrônicos www.faurgs.ufrgs.br/concursos ou www.amrigs.org.br. 
Haverá um posto de inscrições na AMRIGS para os candidatos que não tiverem 
acesso à Internet, de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 18h. O valor da 
inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cincoenta reais). O Exame ocorrerá dia 
09.11.2008, em local e horário a serem divulgados pela AMRIGS e é parte 
integrante do Processo Seletivo do Programa de Residência Médica. 
 
 Lembramos que para efetivação da inscrição o candidato deve ser formado 
em Medicina no Brasil, ter o Título de Médico no Exterior REVALIDADO  pelas 
autoridades nacionais competentes, ou ter um ofício assinado pelo Diretor de sua 
Escola Médica brasileira dizendo que concluirá o Curso até o final de dezembro de 
2008. Para a matrícula, obrigatoriamente o candidato deve ter número no 
Conselho Regional de Medicina, ter o título de Médico formado no Brasil ou, caso 
formado no exterior, revalidado pelas autoridades competentes, além de cópia 
legível da cédula de identidade, cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
e comprovante de conclusão de Residência Médica ou declaração de 
 que está cursando o último ano em programa credenciado pela 
 CNRM para os programas que exigem pré-requisito(s). 
 
 Os documentos exigidos para a assinatura do contrato de Médico 
Residente deverão ser apresentados por ocasião da formalização do termo de 
aceitação da vaga. 
 
 
 

Dr. Armando de Abreu – Coordenador COREME 
Hospital Mãe de Deus/ Serviço Integrado de Radiologia 

Fone: (51) 3230 6000 
residenciahmd@gmail.com 


