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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM FEVEREIRO DE 2009. 

 
 
Programas a serem oferecidos: 
 
Programa                                                      Duração       Vagas/     Credenciamento 
CIRURGIA GERAL      2 anos    03             Credenciado 
CLÍNICA MÉDICA      2 anos   04           Credenciado 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA    3 anos   03           Em Recredenciamento 
NEUROCIRURGIA      5 anos   01             Credenciado 
RADIOLOGIA DIAGN. POR IMAGEM    3 anos   02             Credenciado 
CARDIOLOGIA**      2 anos   01             Credenciado 
NEFROLOGIA *,**                                          2 anos   01             Em Credenciamento 
CLÍNICA MÉDICA  R3*,**                       01 ano            02             Em Credenciamento 
CIRURGIA DO TRAUMA *,***                        01 ano            02             Em Credenciamento 
    
*Vagas sujeitas a autorização da CNRM/SESu/MEC. 
** Pré-requisito de 2 anos em Clínica Medica 
***Pré-requisito de 2 anos em Cirurgia Geral 

 
 

Procedimentos para inscrição dos Programas de acesso direto 
(PRM de Cirurgia Geral, PRM de Clínica Médica, PRM de 
Ortopedia e Traumatologia, PRM de Neurocirurgia e PRM de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem): 
 

As inscrições para os programas de Cirurgia Geral, Clinica Médica, Ortopedia  e 
Traumatologia, Neurocirurgia   e Radiologia e Diagn ostico por Imagem,   de que trata 
o presente manual serão  efetuadas no período de 15/09/2008 a 13/10/2008, via Internet, 
através dos endereços http://www.amrigs.org.br e/ou 
http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos. A AMRIGS disponibilizara computador e pessoa 
habilitada para orientação, no caso de inscrição de candidatos que não tiverem acesso à 
Internet em outro local, na sua Sede, sita na Av. Ipiranga, 5311, Porto Alegre, RS, no 
mesmo período, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
O valor da inscrição será de R$300,00 (Trezentos reais), devendo ser recolhida junto com 
a taxa de inscrição da AMRIGS. As demais informações, constam no Edital da AMRIGS, 
parte integrante deste manual, que estará disponível nos sites www.amrigs.org.br e 
www.faurgs.ufrgs.br/concursos. 
 
 
 

Procedimentos para inscrição os programas com 2 anos de 
Pré-requisito (PRM de Cardiologia, PRM de Nefrologia, PRM 
de R3 em Clínica Médica e PRM de Cirurgia do Trauma): 

 



 
As inscrições para os programas de  Cardiologia, Nefrologia, R3 em Clínica Médica, e  
Cirurgia do Trauma , de que trata o presente manual serão  efetuadas no período de 
15/09/2008 a 13/10/2008, via Internet, através dos endereços http://www.pompeia.org.br  
ou pessoalmente no Hospital Pompéia, sito à Av. Júlio de Castilhos, nº 2163 -  Centro, 
CEP: 95010 005 Caxias do Sul, RS. Neste mesmo período, de segunda à sexta-feira no 
horário das 08 às 12 horas e das 13:30 às 17:30 horas, os candidatos deverão entregar 
os documentos necessários para efetivação da inscrição bem como cópia do 
comprovante de pagamento. O valor da inscrição será de R$300,00 (Trezentos reais), 
devendo ser depositado em nome do Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do 
Sul, no Banco: Banrisul, agência 0180 – conta nº 06.168207.0-6. 
 
Comprovantes que deverão ser apresentados no ato da inscrição: 

a) Cópia simples do CPF próprio (ou da de outro documento contendo CPF); 
b) Cópia simples do RG; 
c) Cópia autenticada da carteira do Conselho Regional de Medicina de seu Estado; 
d) Para os candidatos ainda não formados, estes deverão apresentar carta do Diretor 

da Faculdade de Medicina Brasileira confirmando que o mesmo colará grau até 31 
de dezembro de 2008 (cópia autenticada); 

e) Para candidatos que realizaram o Curso Médico no Exterior, estes deverão 
apresentar o Título do Curso Médico revalidado no Brasil, conforme Legislação 
vigente. 

f) Os candidatos devem ter ciência da Lei nº 6.932, Res. 08/2004, 12/2004 e 02/2005 
da CNRM/SESu/MEC. 

Observação: O candidato deve entregar cópia dos documentos autenticados e não 
autenticados no período de 15/09 a 13/10/2008 ou enviá-los via sedex, para o 
endereço supra-citado, em nome da COREME do Hospital Pompéia – A/C Aida. 
 
 

Inscrição de Estrangeiros ou Brasileiros com Curso Médico no  
Exterior: 

 
� Para candidatos estrangeiros efetivarem sua inscrição, estes devem apresentar 

visto de permanência, diploma de Médico revalidado, registro num Conselho 
Regional de Medicina do Brasil e certificado de proficiência em português.  

 
� Para candidatos brasileiros que realizaram o Curso Médico no exterior devem 

apresentar o diploma revalidado e registro junto ao Conselho Regional de Medicina 
de algum Estado do País. Estes comprovantes devem estar autenticados e devem 
ser entregues no período da inscrição. 

 
 

Processo Seletivo: 
 
Primeira Fase do Processo Seletivo para Candidatos a vagas 
para programas de acesso direto 

 
Para esta fase, será utilizado o Exame AMRIGS, a ser realizado no dia 09 de novembro 
de 2008. Serão selecionados 10 (dez) candidatos por vaga, para que realizem a segunda 
e terceira fases do processo seletivo. A ordem classificatória obedecerá, 



obrigatoriamente, a nota da Prova da AMRIGS por ordem decrescente. Os candidatos 
deverão estar presentes no local marcado 1(uma) hora antes do início da prova. 

 
Local de Aplicação da Prova: 

 
Conforme disposto no Edital da AMRIGS. 

 
Divulgação dos Classificados para Segunda e Terceira Fases 
do Processo Seletivo Fase para Candidatos a vagas para 
programas de acesso direto: 
 

O resultado será divulgado pela AMRIGS no dia 26 de novembro de 2008. Após esta 
divulgação da classificação a COREME do Hospital Pompéia divulgará no dia 28 de 
novembro o cronograma da Segunda e Terceira fases do Processo Seletivo que ficará a 
disposição na própria COREME ou no site do Hospital Pompéia: www.pompeia.org.br. 
 

NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE. 
 
Por decisão da COREME do Hospital Pompéia e em respeito à Legislação vigente (Lei 
6.932, Res. 1/2003 e Res. 8/2004 da CNRM/MEC), para efeito de divulgação dos 
resultados, os candidatos serão identificados pelos números de inscrição e/ou RG. 

 
Primeira Fase do Processo Seletivo para Candidatos com 2 
anos de Pré-requisito (PRM de Cardiologia, PRM de 
Nefrologia, PRM de R3 em Clínica Médica e PRM em Cirurgia 
do Trauma): 

 
Para esta fase será utilizada prova escrita teórica sobre assuntos de Clínica Médica ou 
Cirurgia Geral, a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2008 às 07:30 horas. Todos os 
candidatos que realizarem a Primeira fase estarão automaticamente selecionados para a 
segunda e terceira fases. Esta fase terá peso de 50% da nota classificatória do processo 
seletivo. 

 
Local de Aplicação da Prova para Candidatos a vagas com 2 
anos de Pré-Requisito (PRM de Cardiologia, PRM de 
Nefrologia, PRM de R3 em Clínica Médica e PRM em Cirurgia 
do Trauma): 
 

As Provas escritas teóricas serão realizadas na Escola Culturão, localizada na Rua 
Marechal Floriano, 851; Caxias do Sul, fone (54) 3223.6255 - Próximo ao Hospital 
Pompéia. 

 



 
 
Divulgação dos Classificados para Segunda e Terceira Fases 
do Processo Seletivo para Candidatos a vagas com 02 anos 
de Pré-Requisito (PRM de Cardiologia, PRM de Nefrologia, 
PRM de R3 em Clínica Médica e PRM de Cirurgia do Trauma): 

 
O resultado será divulgado pela COREME do Hospital Pompéia juntamente com o 
resultado final do processo seletivo e estará disponível na própria COREME ou no site do 
Hospital www.pompeia.org.br a partir de 16 de dezembro de 2008. 

 
 

Segunda e Terceira Fases do Processo Seletivo para todos os 
candidatos: 

 
Segunda Fase do Processo Seletivo 

 
Esta Fase - Prática – terá um peso de 40%, e será realizada em ambientes sucessivos e 
igualmente aplicados a todos os candidatos selecionados na primeira fase, envolvendo 
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Preventiva 
e Social. 
Os candidatos às vagas do Programa de Cardiologia, Nefrologia e R3 em Clínica Médica, 
com 2 anos de Pré-Requisito em Clínica Médica; R3 em Cirurgia do Trauma, realizarão o 
mesmo modelo em ambientes sucessivos e igualmente aplicados a todos os candidatos 
que participaram na primeira fase, envolvendo apenas Clínica Médica ou em Cirurgia. 
Imediatamente após a conclusão da segunda fase em um ambiente sucessivo os 
candidatos passarão a terceira fase. 
 

Terceira fase do Processo Seletivo  
 

Esta Fase – Argüição e Avaliação Curricular – terá um peso de 10%. Os candidatos 
deverão comparecer a esta fase com currículum Lattes, devidamente comprovado e 
documentado, em mãos. A não entrega do currículo Lattes conferirá nota zero ao 
candidato na Terceira Fase do Processo Seletivo. 
A Banca Examinadora, composta por preceptores da Residência Médica do Hospital 
Pompéia, um Representante dos Médicos Residentes e um Representante da Psicologia 
Institucional. 
Nesta fase o candidato será argüido sobre seu currículo e sobre assuntos médicos 
pertinentes a área pretendida e receberá nota de zero a dez (0 a 10). 

 
Local de Aplicação da Segunda e Terceira Fases do processo  
Seletivo para todos os candidatos: 

 
A segunda e terceira fases serão realizadas na Escola Culturão, localizada na Rua 
Marechal Floriano, 851; Caxias do Sul, fone (54) 3223.6255 - Próximo ao Hospital 
Pompéia no dia 13 de dezembro de 2008 as 07:30 horas. Os candidatos deverão 
comparecer ao local determinado meia hora antes do início do Processo Seletivo. Às 



07:30 horas serão fechados os portões da Escola Culturão e os candidatos ficarão 
confinados até o termino do seu processo seletivo. 
 

Condições Gerais: 
 

Os candidatos deverão estar preparados para ficarem a disposição da Comissão 
Examinadora por um período de até 12 h (doze horas) considerando o início da segunda 
fase do processo seletivo, pois ficarão confinados na entrada das provas. Os candidatos 
que não cumprirem esta condição terão pontuação zero (0) nesta segunda fase do 
processo seletivo. Os candidatos não poderão portar telefone celular, bem como qualquer 
outro tipo de transmissor enquanto confinados. Também terá pontuação zero (0) nesta 
etapa da seleção aquele candidato que for flagrado  com qualquer tipo de transmissor no 
confinamento. As normas de segurança serão rigorosas e qualquer inobservância por 
parte dos candidatos, será considerada falta grave, sendo aplicada nota zero (0) para o 
mesmo, nesta etapa. 

 
Divulgação da Classificação Geral do Processo Seletivo para 
todos os candidatos: 

 
A divulgação da Classificação Geral, somado as notas da primeira, segunda e terceira 
fases será no dia 16 de dezembro de 2008, no site www.pompeia.org.br ou na COREME. 
 

NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE. 
 

Critérios de seleção: 
 
Considerando o que está exposto na Resolução nº 8/2004 da C.N.R.M.- M.E.C., esta 
Instituição adotou o critério seguinte: 
 
Primeira Fase: Exame Teórico (AMRIGS): 50% (cinqüen ta por cento); 
Segunda Fase: Exame Prático: 40% (quarenta por cent o); 
Terceira Fase: Análise e Argüição do Currículum Lat tes: 10% (dez por cento). 
 

Critérios de desempate: 
 

No caso de empate na primeira fase do processo seletivo, serão chamados todos os 
candidatos empatados para se submeterem a segunda e terceira fases. 
Como critério de desempate na Segunda e Terceira Fases será levado em consideração 
primeiramente o maior número de trabalhos publicados em revistas científicas indexadas 
e a seguir o maior número de monitorias concursadas. 
 

Recursos: 
 
Conforme no disposto na Res. 8/2004 da C.N.R.M. – M.E.C. o candidato terá direito a 
interpor recurso até 2 (dois) dias úteis após cada uma das fases (Segunda/Terceira fases 
ou Classificação Final), na COREME do Hospital Pompéia. A Primeira fase, o recurso 
será analisado pela AMRIGS. 
 



Matrícula dos Aprovados: 
 

 O candidato deverá realizar sua matrícula até o dia 18 de dezembro de 2008 junto 
ao Departamento de Pessoal do Hospital Pompéia. 
 No dia 19 de dezembro de 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. 

 
Documentação necessária para a efetivação da Matrícula: 

 
• 2 Cópias do RG (Estado/Órgão Emissor e Data) e CPF; 
• 1 Cópia do Título de Eleitor; 
• 2 Cópias autenticadas da carteira do CRM-RS, ou Diploma de graduação de 

Instituição de Ensino Superior Brasileira autenticado. Quando de instituição 
estrangeira, deverá ser revalidado em Universidade Brasileira. Ou ainda, para os 
candidatos ainda não formados, carta autenticada do Diretor da Faculdade de 
Medicina Brasileira confirmando que o mesmo colará grau até 31 de dezembro de 
2008. A não observância deste item impede o candidato de assumir vaga por 
ventura conquistada no processo seletivo. Não haverá reserva de vagas, para anos 
subseqüentes, no caso de candidatos sem a documentação entregue no prazo 
hábil. 

• 2 Fotos 2 x 2; 
• 1 Foto 3 x 4; 
• 1 Cópia do documento de inscrição do INSS; 
• Cópia do Currículum Lattes documentado; 
• Cópia do Histórico Escolar do Curso Médico; 
• Conta corrente Bancária no Santander; 
• Preenchimento de ficha de matrícula e termo de compromisso declarando estar 

ciente do regimento interno da COREME. 
 
 
 
 
 

Caxias do Sul, 29 de agosto de 2008. 
  

Dr. Osvaldo von Eye 
Coordenador da COREME 


