VICE-PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO COLETIVA,
AMBULATORIAL E DA FAMÍLIA
POLICLÍNICA REGIONAL DR. SÉRGIO AROUCA

Edital de Normas do Processo Seletivo para
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade
da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói torna pública a
abertura das inscrições para a seleção de candidatos para a Residência
Médica em Medicina de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr.
Sérgio Arouca a iniciar-se em 04 de janeiro de 2018.
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1 – Comissão Organizadora do Concurso
Juliana Santos Costa – Vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família
da Fundação Municipal de Saúde de Niterói;
Maria Lúcia Carvalho Veiga – Diretora Geral da Policlínica Regional Dr. Sergio Arouca
Prof.ª Maria Angélica Bonfim Varela, MSc – Responsável Técnica pelo Programa de
Residência em Medicina de Família

e

Comunidade

da

Policlínica

Regional

Dr. Sérgio Arouca. Médica do Instituto Nacional de Educação de Surdos;
Prof. Pedro Carlos Xavier da Rocha, MSc – Preceptor do Programa de Residência em
Medicina de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca pelo
Programa Médico de Família da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; Professor e
Coordenador da Disciplina de Saúde da Família I da Faculdade de Medicina da
Universidade Estácio de Sá. Médico do Hospital Federal de Bonsucesso;
Fernanda Correa Pires Quintão - Preceptora do Programa de Residência Médica em
Medicina de Família Comunidade e Coordenadora Local do Programa Mais Médicos no
município de Niterói.

2 – Introdução
A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de
cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, em regime de
tempo integral, regulamentada pela Lei 6.932, de 07 de julho de 1981, e pelas
Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação.
O Programa de Residência Médica da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca (PRSA)
foi credenciado pelo parecer nº 214/2011 da Comissão Nacional de Residência Médica.
Este Edital tem por finalidade apresentar as Normas do Concurso para seleção de
Médicos Residentes da PRSA, estando embasado na Legislação da CNRM e suas
Resoluções publicadas no DOU.
Enfatiza-se que a inscrição neste Concurso implica na aceitação incondicional dos
termos deste Edital.

3 – Disposições Preliminares
3.1 - Programa: Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.

3.2 - Público-alvo: Médicos registrados no Conselho Regional de Medicina e estudantes
de Medicina regularmente matriculados no 12º período, em instituições reconhecidas
pelo MEC, a serem graduados até 31 de janeiro de 2018.
3.3 - Vagas: 04 (quatro).
3.4 - Duração: 02 (dois) anos. De 01.03.2018 a 29.02.2020.

4 – Inscrições
4.1

-

Período:

04

a

10

de

janeiro

de

2018

através

do

e-mail

residenciamedicaprsa@gmail.com, solicitando a inscrição no processo seletivo.
4.1.1 - Não serão aceitas solicitações de inscrição realizadas fora do período
determinado neste edital.
4.2 - Aos candidatos, que solicitaram a inscrição, será enviada nos dias 11 e 12/01/2018
por e-mail, uma ficha a ser preenchida, impressa e assinada.
4.3 - A confirmação da inscrição será efetuada após a entrega da ficha de inscrição e
documentação listada abaixo na Coordenação do Programa Médico de Família de
Niterói situada na Avenida Ernani Amaral Peixoto, 171 3º andar – Centro/ Niterói, sala
da Residência Médica, nas seguintes datas/ horários: 15 e 16 /01/2018 de 9:00h às
12:00h e de 13:00 às 16:00h. O recibo de confirmação da inscrição será enviado por
meio eletrônico mediante a entrega da ficha de inscrição e da documentação completa
dentro do prazo estabelecido, sem exceções.
4.4 - Documentação necessária:
a) Curriculum Vitae: digitado e assinado;
b) Cópia do Registro Profissional ou Diploma de Graduação ou Documento
Comprobatório de Graduação em Medicina até 31/01/2018 emitido por autoridade
competente;
c) Cópia do CPF e carteira de identidade com foto emitida por órgão oficial;
d) Procuração lavrada em cartório, com firma reconhecida e acompanhada da cópia da
carteira de identidade e CPF do procurador, quando for o caso;
e) Comprovante de Pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (Oitenta
Reais) Banco SANTANDER, agência 3399 - C/C n° 13000930-4, em favor da
Fundação Municipal de Saúde. Isenção de taxa obedecendo as seguintes normas:
Decreto Federal 6593/2008, que regulamentou o Art. 11 da Lei 8112/90, devendo o
candidato estar inscrito no CadÚnico e for integrante de família de

baixa renda, nos termos do Decreto 6135/2007. O pedido será realizado no ato da
inscrição, mediante consulta ao SISTAC.
f) Para o candidato estrangeiro, que tenha realizado e concluído o Curso de Graduação
em Medicina fora do Brasil, além do previsto nos itens anteriores, passaporte atualizado
e também o exigido e previsto pelos Artigos 1º ao 12º da Resolução CFM (Conselho
Federal de Medicina) nº 1669/2003, de 13/06/2003;
g) Para o candidato brasileiro, mas que tenha realizado e concluído o Curso de
Graduação em Medicina fora do Brasil, além do previsto nos itens anteriores, também o
exigido e previsto pelos Artigos 1º ao 12º da Resolução CFM (Conselho Federal de
Medicina) de nº 1669/2003, de 13/06/2003.
h) A resolução nº 2, de 27 de agosto de 2015 da Comissão Nacional de Residência fica
contemplada.
4.4 – Finalizando a inscrição:
O candidato, ao inscrever-se, receberá a confirmação da inscrição e cópia do Edital e
Manual do Candidato, por e-mail entre os dias 17 e 19/01/2018 devendo tomar pleno
conhecimento deste Edital.

5 - Processo de Seleção
5.1 - O processo de seleção será composto por duas etapas:
a) Etapa eliminatória:
Prova objetiva (peso 90%) que constará de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
distribuídas igualmente nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria,
Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Preventiva e Social.
Serão convocados para a etapa classificatória os candidatos que obtiverem, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) de acertos das questões e até duas vezes o número de vagas.
b) Etapa classificatória:
Avaliação e arguição do Curriculum Vitae (peso 10%) considerando-se a seguinte
pontuação, sendo obrigatória a apresentação dos comprovantes originais:
 Experiência clínica - máximo de 40 (quarenta) pontos:
Monitoria – 20 pontos para cada monitoria completa (por certificado apresentado);
Participação em Liga – 10 pontos;
Estágio – 10 pontos por cada 6 meses de estágio.
 Apresentação e publicação de trabalhos científicos – máximo de 30 pontos:
10 pontos por trabalho.

 Participação em congressos – máximo de 15 pontos: 03 pontos por congresso.
 Frequência a cursos com carga horária mínima de 20h – máximo de 15
pontos: 03 pontos por curso.

5.2 – Data/Local:
1º Etapa Eliminatória: 02/02/2018 às 08h30min horas no Auditório do Núcleo de
Educação Permanente (NEPP), Avenida Ernani do Amaral Peixoto 167, 6º andar,
Centro, Niterói. Chegar com trinta minutos de antecedência. A divulgação dos
resultados será no mesmo dia, após o término da mesma;
2° Etapa Classificatória: 02/02/2018 às 14h00min horas no Auditório do Núcleo de
Educação Permanente (NEPP). A divulgação dos resultados será no dia 02/02/2018 às
17:00h no NEPP e na Coordenação do Programa Médico de Família de Niterói, sala da
residência médica.
A solicitação de revisão das avaliações será até o dia 05/02/2018 por meio do e-mail de
inscrição, especificando a questão e referências bibliográficas. A discussão presencial
dos recursos será no dia 07/02/2018 às 09:00h na Coordenação do Programa Médico de
Família de Niterói sito a Avenida Ernani Amaral Peixoto, 171 3º andar – Centro/
Niterói, sala da Residência Médica.
Resultado final será divulgado no dia 07/02/2018 às 14:00 horas na Coordenação do
Programa Médico de Família, sala da residência médica.

5.3 – Classificação final:
O preenchimento das vagas será realizado pelos candidatos que obtiverem o maior
número de pontos na média ponderada das notas das duas etapas. Será eliminado o
candidato que faltar a qualquer etapa do processo seletivo. Em caso de empate entre os
candidatos, os critérios para desempate serão nesta ordem:
1º: Maior nota na prova eliminatória;
2º: Maior nota na prova classificatória;
3º: Maior idade.

5.4 – Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas, nem
realização das mesmas fora dos locais e horários estabelecidos.
5.5 - Será entregue apenas 1 (hum) cartão resposta para cada candidato.

5.6 – O candidato não poderá retirar-se da sala onde estará sendo aplicada a prova antes
de decorridos 60 minutos do início da mesma.
5.7 – Os três últimos candidatos de cada sala de realização da prova, só poderão sair da
mesma, juntos.
5.8 – As provas serão entregues com um único cartão resposta
5-9 – Será entregue uma folha para anotação do gabarito

6 – Apresentação dos Candidatos Selecionados
6.1 – Os candidatos selecionados deverão apresentar-se à Divisão de Desenvolvimento
(DIDES/CORHU/Fundação Municipal de Saúde de Niterói) à Rua Visconde de
Sepetiba, 987, 9º andar, Centro, Niterói, para matrícula no Programa de Residência e
assinatura do Termo de Compromisso, no dia e hora a serem divulgados junto com o
resultado final da Seleção.
6.2 – Serão pré-requisitos para a contratação do residente, (a) a apresentação do número
de inscrição no CRM-RJ; (b) quando do sexo masculino, comprovação da situação junto
ao Serviço Militar (cumprimento, isenção, dispensa e/ou adiamento); (c) inscrição no
INSS (NIT/PIS/PASEP); (d) Xerox da carteira de identidade, CPF e do título de eleitor;
(e) Xerox de comprovante de residência; (f) comprovante de conta corrente na Caixa
Econômica Federal; (g) 3 fotos 3X4.
6.3 – A não apresentação do candidato aprovado na data estipulada configurará como
desistência.
6.4 – A reclassificação cabe à Comissão Organizadora, obedecendo à ordem de
classificação e ratificando o subitem anterior.

7 – Disposições Gerais
7.1 - Os princípios que norteiam este processo seletivo estão de acordo com as
propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais (Ministério da Educação-Resolução no.
3 de 20 de junho de 2014);
7.2 - A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese;
7.3 -O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da
ficha de inscrição ou pela prestação de declaração falsa;
7.4- Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos quaisquer que
sejam as alegações;
7.5- Não serão devolvidos os documentos entregues;

7.6– A inscrição serve para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação,
por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste
Edital;
7.7- Não será permitida a consulta a qualquer material ou utilização de quaisquer
aparelhos que possibilitem a comunicação à distância durante as provas;
7.8- Os candidatos deverão comparecer ao local destinado à realização do concurso com
antecedência de 01 (uma) hora, portando documento de identidade e Ficha de Inscrição;
7.9- Não haverá trancamento de matrícula no Programa de Residência Médica;
7.10- A carga horária e as férias da Residência Médica serão estabelecidas de acordo
com a legislação específica da CNRM;
7.11- A COREME da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca ficará responsável pelo
processo seletivo;
7.12- Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
a) Fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da Comissão de
Seleção encarregada do processo seletivo;
c) Utilizar, ou tentar utilizar, métodos fraudulentos para obter aprovação própria, ou de
terceiros, ou não atender às determinações regulamentares deste Edital;
c) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção da Residência Médica
da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca de acordo com os fundamentos da legislação
vigente da Comissão Nacional de Residência Médica.

8 – Anexo
Programa do Concurso:
8.1 Saúde Coletiva, Medicina Preventiva e Social

Saúde da Família;

8.2 Saúde da Criança e do Adolescente
ão da Saúde da Criança e do Adolescente;

adolescente;

ltura e desenvolvimento infantil;

e adolescência;

-nascido;
-nascido em sala de parto;

hiperbilirrubinemia neonatal,
colestase, infecções congênitas neonatais, problemas respiratórios do período neonatal,
prematuridade, distúrbios metabólicos;

endocrinológicas,

cardíacas,

imunológicas, ortopédicas);

neurológicas,

gastrointestinais,

reumatológicas,

8.3 Saúde da mulher e da gestante

ia ao pré-natal, parto e puerpério;

infecciosas, uso de fármacos e outras exposições na gestação e na lactação;

ional;

8.4 Saúde do adulto e do idoso

do paciente e testes diagnósticos;

ertensão arterial e doenças clínicas e cirúrgicas do coração e sistema circulatório;

-operatório;

ansmissíveis;

urinária,);
tes: HIV, Tuberculose, arboviroses;

paciente oncológico;

síndromes medulares.

9. Cronograma

04 a 10/01/2018

Solicitação de inscrição

11 a 12/01/2018

Envio da ficha de inscrição por e-mail para os
candidatos que fizeram a solicitação de
inscrição durante o período determinado pelo
edital

15 e 16/01/2018

Entrega presencial da ficha de inscrição e dos
documentos exigidos

17 a 19/01/2018

Confirmação da inscrição por e-mail com
envio do Manual do Candidato

02/02/2018

08h30min:

Etapa

eliminatória:

avaliação

objetiva do processo seletivo
02/02/2018

12h00min Divulgação do gabarito
13h30min Resultado da avaliação objetiva
Divulgação da lista de candidatos para a etapa
classificatória

02/02/2018

14h00min: Etapa classificatória do processo
seletivo.

02/02/2018

17h00min: Divulgação do resultado

Até 05/02/2018

Solicitação de revisão da avaliação por e-mail

07/02/2018

09h00min Discussão presencial dos recursos
no auditório do NEPP

07/02/2017

14h00min Divulgação do resultado final.
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