
   
                                 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CIENTÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

 A Comissão de Residência Médica - COREME – do Hospital Fátima (Rua 
Alexandre Fleming, 454 – Bairro Madureira) torna público que estarão abertas as 
inscrições para seleção de Médicos Residentes para o ano de 2010, no programa abaixo, 
com as respectivas vagas: 
 

1. PROGRAMAS 
 

Programa Vagas/bolsas Duração Credenciamento 
CNRM / MEC 

Clínica Médica 02 (duas) 02 (dois) anos Até 2009 

Cirurgia Geral 01 (uma) 02 (dois) anos Até 2009 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições para o Exame AMRIGS/2009 de que trata o presente Edital poderão ser 
efetuadas no período de 14/09/2009 a 13/10/2009, via Internet, através dos endereços 
http://www.amrigs.org.br e/ou http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos. Na AMRIGS, estará 
disponível 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 9h às 18h. 
            

2.1 Procedimentos para realizar a inscrição 
 

 O candidato deverá acessar os endereços eletrônicos http://www.amrigs.org.br 
e/ou http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos e preencher o formulário eletrônico de inscrição. 
A seguir, deverá imprimir seu comprovante e documento para pagamento de taxa de 
inscrição. O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS 2009 com 
as taxas dos PRMs pelos quais o candidato optou. No caso do Hospital Fátima o valor é 
de R$ 170,00. O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto credenciado 
ou terminal de atendimento bancário até o dia 14/10/2009, considerando-se o horário de 
compensação do documento. A AMRIGS, em hipótese alguma, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior ao dia 14/10/2009. 
 A efetivação da inscrição do candidato dar-se-á somente após o recebimento, pela 
AMRIGS, da confirmação bancária do pagamento de sua taxa de inscrição. 
 O candidato não poderá se inscrever em mais de um Programa de Residência 
Médica (PRM) por instituição. 
 Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos objetivos do Exame 
AMRIGS/2009. 
 As demais informações estão contidas na íntegra no Edital da AMRIGS nos sites: 
http://www.amrigs.org.br e/ou http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos. 
 

 
Dra. Cristina Andrighetti – Coordenadora da COREME 

Hospital Fátima 
Fone: (54) 2108-8495 

candrigh@hotmail.com 
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