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A Comissão de Residência Médica - COREME da Irmandade da Santa casa de 
Misericórdia de Porto Alegre , informa abertura de inscrições para o preenchimento de 
vagas para o Curso de Oftalmologia para ingresso no ano de 2010, conforme abaixo: 
 

      Curso                                       Duração                       Vagas 
            Oftalmologia                            3 anos                         04                                          
 
 
Procedimentos para  inscrição : 
 
As inscrições realizar-se-ão de 14/09  à 13/10/2009 exclusivamente através dos 
endereços eletrônicos www.faurgs.ufrgs/concursos ou www.amrigs.com.br de segunda 
a sexta-feira no horário das 8h às 18h, haverá um posto de inscrições na AMRIGS 
para os candidatos que não tiverem acesso a internet. 
O valor da inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais). A prova ocorrerá dia 22/11/2009 
em local a ser designado pela AMRIGS . 
 
 
Documentos necessários para inscrição : 
 
a) Cópia Autenticada da Carteira de identidade (civil ou Militar), 
b) Cópia autenticada CIC; 
c) Cópia autenticada do Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina 
ou certificado de conclusão de curso de medicina em instituição brasileira ou 
declaração de instituição de ensino superior brasileira de que está cursando o 12º 
semestre ou diploma obtido no exterior, devidamente revalidado no Brasil, conforme 
legislação vigente. 
 
IMPORTANTE:  
 
Os documentos para inscrição deverão ser enviados, por sedex para a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – Unidade de Ensino, Rua Professor  
Annes Dias, 295, Bairro Centro- Porto Alegre/RS, CEP 90020-090 – a/c de Gisele 
Mattos, ou entregues pessoalmente na Unidade de Ensino, localizada no 7º andar do 
Pavilhão Cristo Redentor (junto ao Hospital Santa Clara). 

 
Inscrições de estrangeiros / brasileiros com curso médico no 
exterior.  
Para Candidatos estrangeiros, estes devem apresentar visto de permanência, diploma 
revalidado, registro no CRM-RS e certificado de proficiência em língua portuguesa. 
Para candidatos brasileiros que realizaram o curso médico no exterior, estes devem 
apresentar o diploma revalidado e número do registro junto ao Conselho Regional de 
Medicina do RS. 

 
 
1ª Etapa – Eliminatória  
 
- Prova escrita sobre Medicina Geral – Exame AMRIGS 2009 – Obrigatório, a 

ser realizado em 22/11/2009, em local informado pela AMRIGS. 
- Os 20  primeiros candidatos classificados na 1ª etapa , deverão entregar o 

currículo no dia   11/12/2009, na Unidade de Ensino da Santa Casa, situada 



no 7º andar do Pavilhão Cristo Redentor ( junto ao Hospital Santa Clara), no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, e uma  fotografia  3x4 ou 2x2 .  

- Ao candidato classificado que não entregar o currículo nesta data será 
atribuída nota zero, eliminando-o do processo automaticamente. 

 
 
 
2ª Etapa – Classificatória - Análise e Argüição de currículo.  
 
- Serão chamados para a entrevista e argüição curricular os 20 (vinte) primeiros 
classificados na prova da AMRIGS . A análise e argüição curricular ocorrerão no dia 
16/12/2009 às 14h no Ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa . 
 
 
Pesos:  Exame AMRIGS 50%, argüição curricular 30%, análise de currículo 20%. 
 
 
 
Documentação necessária para efetivação da matrícul a 
 
Documentos que deverão ser entregues na Unidade de  Ensino da Santa Casa 
quando da efetivação da matrícula. 
- Cópias autenticadas do RG (Estado, Órgão Emissor e data) e CPF; 
- Cópia autenticada da carteira do CRM; 
- Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior Brasileiro autenticado 
(quando de instituição estrangeira, deverá ser revalidado em Universidade Brasileira). 
- Currículum Vitae devidamente comprovado; 
- Histórico escolar do Curso Médico; 
- 1 foto 2X2 ou 3X4. 
 

� O resultado final  da seleção será divulgado na COREME ( Unidade de  Ensino ) 
da Santa Casa, até o dia  03  de janeiro de 2010. 

� Os candidatos aprovados deverão comparecer na Unida de de Ensino no 
dia 11  de Janeiro de 2010, no horário das 9 h às 1 2h e das 14h às 16h,  
situada no 7º andar do Pavilhão Cristo Redentor (ju nto ao Hospital Santa 
Clara) para efetivação dos processos administrativo s. O candidato 
aprovado que não comparecer no dia 11/01/2010, auto maticamente perderá 
a vaga, cabendo a COREME chamar o candidato seguint e de acordo com 
sua classificação. 

� O Curso de Oftalmologia terá início em 01 de Fevereiro de 2010. 
 


