
 
RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

CNRM/MEC – RESOLUÇÃO 12/2004 
 

MANUAL DO CANDIDATO – 2010 
  

1. A Fundação Universitária Mário Martins, a partir do dia 14 de 
setembro de 2009, dará início ao processo de seleção de 
candidatos à Residência Médica em Psiquiatria, correspondente ao 
triênio 2010-2013, oferecendo 02 (duas) vagas, conforme Edital a 
ser publicado no jornal Zero Hora, de Porto Alegre/RS. 

2. INSCRIÇÕES: 

3.1 – As inscrições serão recebidas no período de 14/09 a 13/10 de 2009, 
somente via on-line (internet) no site: www.faurgs.ufrgs.br/concursos ou 
www.amrigs.org.br. Caso não consiga efetivar sua inscrição via on-line a 
AMRIGS colocará a disposição um computador e pessoa habilitada para 
orientar e efetivar a mesma, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 18 horas, no seguinte 
endereço: Av. Ipiranga, 5311 – Porto Alegre/RS – Fone: (51)3014.2016. 

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 

Os Candidatos estrangeiros e candidatos brasileiros diplomados no exterior 
(Resolução CFM Nº 1.669 de 13/06/2003) deverão realizar via internet 
(preencher a ficha de inscrição e encaminhar on-line) e enviar a seguinte 
documentação via sedex:  

4.1 – Xerox autenticado do visto de permanência definitivo no Brasil; 

4.2 – Xerox autenticado do Diploma devidamente revalidado em Instituição 
competente no Brasil. 

5 – Serão indeferidas as inscrições após o dia 13/10/2009. 

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. 



 

2 

8 – A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira representada 
pelo Exame AMRIGS, a realizar-se dia 22 de novembro de 2009, e o resultado 
publicado dia 10 de dezembro de 2009.  

9 – O Exame AMRIGS versará sobre conhecimentos gerais de medicina e terá 
peso 9 (nove) no processo de seleção do candidato, conforme estabelece o 
CNRM/MEC. Esta prova classificará os 16 (dezesseis) que tiverem o melhor 
desempenho, correspondendo a 08 (oito) candidatos por vaga. 

10 – A segunda etapa consistirá em análise de currículo e 02 (duas) argüições 
individuais realizada por Médicos Psiquiatras ligados ao PRM da Fundação, 
indicados pela COREME/FUMM e terão peso 1 (um) no processo de seleção do 
candidato. As argüições deverão ser agendadas entre os dias 11 e 14 de 
dezembro de 2009, no Setor de Ensino da Fundação Universitária Mário 
Martins, Rua Dona Laura, n° 221 ou pelos fones (51) 3333.3266 e 3333.1484. 

11 – Os candidatos convocados para a segunda etapa do processo seletivo, 
deverão encaminhar o currículo, contendo uma foto 3x4 recente e colorida, até 
o dia 14 de dezembro de 2009, para o seguinte endereço: Rua Dona Laura, 
221 – Bairro Rio Branco – CEP: 90430-091 – Porto Alegre/RS – A/C Setor de 
Ensino. 

12 – O Curriculum Vitae será analisado por uma comissão de 03 (três) 
professores da instituição e também será considerado em caso de empate de 
candidatos pela última vaga dos classificados ou suplência, como critério de 
desempate. 

13 – Serão considerados classificados os 02 (dois) candidatos que obtiverem a 
melhor média ponderada, e suplentes os 02 (dois) candidatos seguintes na 
ordem de classificação. A relação dos classificados para iniciar a Residência 
Médica em Psiquiatria da Fundação Universitária Mário Martins será divulgada 
no dia 21/12/2009, a partir das 18 horas, através do número de inscrição. 

14 – Os candidatos aprovados deverão assinar o Contrato Padrão de Matrícula 
dias 22 e 23/12/2009, em primeira chamada, no horário das 9h às 19h, 
oportunidade em que receberão o Regimento Interno da Residência Médica em 
Psiquiatria da Fundação Universitária Mário Martins. 

15 – Não sendo preenchidas todas as vagas, haverá uma segunda chamada 
onde a matrícula ocorrerá dias 04 e 05/01/2010.  

16 – Não sendo preenchidas as vagas na segunda chamada, haverá uma 
terceira chamada com matrícula nos dias 11 e 12/01/2010. 

17 – Os médicos residentes iniciarão suas atividades na instituição no dia 03 
de fevereiro de 2010. 
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18 – Este Manual encontra-se no site da Fundação: www.mariomartins.org.br 
e qualquer informação a respeito do mesmo poderá ser obtida pelo telefone 
(51) 3333.3266 ou pelo e-mail: fumm@mariomartins.org.br. 

 
OBSERVAÇÕES: 
1) Os candidatos à Residência Médica em Psiquiatria da Fundação 

Universitária Mário Martins, sem necessidade de nova inscrição, 
estarão habilitados a concorrer a uma das vagas do Curso de 
Especialização em Psiquiatria Prof. David Zimmermann, com a 
duração de 03 (três) anos, de acordo com os critérios de seleção 
para o curso. A confirmação da inscrição para o Curso deverá ser 
realizada pelo telefone (51) 3333.3266 – ramal 234 ou pelo e-
mail fumm@mariomartins.org.br, até o dia 13 de outubro de 
2009. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo site 
www.mariomartins.org.br. 

 
2) Em 22 de outubro de 2009, às 20 horas, 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, 30 de agosto de 2009. 
 
 
 

                  Flávio Roithmann                                         Gislaine Baroni 
              Diretor de Atividade Fim                          Coordenadora da COREME 

 


