
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS 

DE VENTO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 EM  

MASTOLOGIA 

  

EDITAL Nº 06/COREME-HMV, DE 1º DE MARÇO DE 2019. 

 

A Comissão de Residência Médica (COREME) da Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV)             

divulga aos interessados que estão abertas as inscrições ao Processo Sele�vo Público para Residência              

Médica, conforme o quadro de vagas discriminado abaixo o qual se regerá do presente Edital. O                

início das a�vidades está previsto para o dia 25 de março de 2019. O Programa de Residência Médica                  

(PRM) em Mastologia da Associação Hospitalar Moinhos de Vento é credenciado pela Comissão             

Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC). 

 

1. PROGRAMAS 

 

Programa de Residência Médica Duração Nº de vagas 
credenciadas 

Nº de vagas 
disponibilizadas Pré-requisitos 

Mastologia 02 anos 01 01 
Cirurgia Geral ou 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão realizadas direta e exclusivamente no site         

iepmoinhos.com.br/rm , no período de  1º de março de 2019 a 07 de março de 2019               

(até o horário limite das 23h59min). 

 

2.2. A taxa de inscrição, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), deverá ser paga, até               

o dia  07 de março de 2019 , no Banco Brasil – Agência: 3168-2– Conta Corrente:               
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154400-4 – (Código Iden�ficador: informar CPF), em nome de Associação Hospitalar           

Moinhos de Vento, CNPJ 92.685.833/0001-51.  

 

2.3. A efe�vação da inscrição dar-se-á somente após o recebimento, através do banco, de             

confirmação de pagamento de sua taxa de inscrição. Será considerada nula a            

inscrição se o cheque u�lizado para pagamento da taxa de inscrição for devolvido.             

Não haverá devolução do valor pago, mesmo que o candidato, por qualquer mo�vo,             

não tenha a sua inscrição homologada. 

 

2.4. O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de          

inscrição eletrônico, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou de não            

preenchimento de qualquer campo desse documento. 

 

3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

a) Nacionalidade Brasileira ou estrangeira na forma da legislação federal; 

b) Graduação em Medicina em escola brasileira, ou ser concluinte em 2018 de Curso de              

Medicina em escola brasileira, ou, se diplomado no exterior, ter diploma reconhecido por             

universidade pública brasileira; 

c) Realizar o pré-requisito exigido para a especialidade – Residência Médica em Cirurgia Geral             

ou Ginecologia e Obstetrícia; 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

f) Estar de acordo com as normas do presente processo sele�vo público. 

 

4. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

4.1. O concurso será composto por uma fase, prova escrita obje�va com 20 (vinte)             

questões, de caráter classificatório, sob a coordenação técnico-administra�va da         

Associação Hospitalar Moinhos de Vento. A prova terá duração prevista de 3 horas. A              

prova valerá 100 pontos, correspondendo a cem por cento do resultado final do             

presente processo sele�vo. 
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5. PROVA 

 

5.1. Prova escrita obje�va : dia  10 de março de 2019 às  9h no Hospital Moinhos de Vento                

– Anfiteatro Schwester Hilda Sturm (Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bloco C – 4º andar).               

Desde já ficam os candidatos convocados a comparecer ao local de prova, no             

mínimo, 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o seu início, munidos do              

documento de iden�dade que originou a inscrição e caneta esferográfica preta ou            

azul. 

 

5.1.1. Não será admi�do para realização da prova o candidato que se apresentar            

após o horário estabelecido. 

 

5.1.2. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e uma             

folha de respostas. A capa do caderno deverá ser iden�ficada com o nome             

do candidato. A folha de respostas já estará pré-iden�ficada com o número            

de inscrição e o nome do candidato, cabendo a ele a rigorosa conferência             

dos dados e a aposição de sua assinatura no local adequado. 

 

5.1.3. O candidato, ao terminar a prova, deverá devolver ao fiscal da sala a folha de               

respostas. Se assim não proceder, será passível de exclusão do Processo           

Sele�vo. 

 

5.1.4. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para a prova, seja qual for            

o mo�vo alegado. 

 

5.1.5. Durante a prova, não serão permi�das consultas de qualquer espécie, bem           

como o uso de máquina calculadora, telefone celular ou similares. O           

candidato que se apresentar no local de prova com qualquer �po de            

aparelho eletrônico deverá desligá-lo quando adentrar o local da prova. 

 

5.1.6. Será excluído do Processo Sele�vo o candidato que: 
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a) for descortês para com qualquer dos examinadores, coordenadores, fiscais ou          

autoridades presentes; 

b) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro           

candidato ou terceiros, ou que es�ver consultando livros, notas, impressos ou           

equipamentos não permi�dos; 

c) ausentar-se da sala sem acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as provas             

e entregue as folhas de respostas; 

d) u�lizar quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua           

realização. 

 

5.1.7. Não será permi�da a permanência de acompanhante. 

 

6. RESULTADO 

 

6.1. A divulgação do gabarito da prova escrita será feita no dia  11 de março de 2019 .                

Todas as divulgações serão realizadas através do site  iep.hospitalmoinhos.org.br . 

 

6.1.1. Eventuais recursos de revisão do gabarito preliminar deverão ser interpostos          

no dia  12 de março de 2019 , improrrogável, diretamente no endereço do            

Instituto de Educação e Pesquisa do  Hospital Moinhos de Vento,  Rua           

Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h30 às 11h e das 13h às               

17h, através de formulário padrão. As respostas aos eventuais recursos farão           

parte do resultado, quando da divulgação do gabarito oficial. Se da análise            

de recursos resultarem a anulação de questões, estas serão consideradas          

como respondidas corretamente por todos os candidatos. 

 

6.2. A divulgação do gabarito após recursos será no dia  13 de março de 2019  através do                

site  iep.hospitalmoinhos.org.br . 

 

6.3. A classificação dos candidatos será de acordo com as notas ob�das na prova escrita,              

conforme as Resoluções nº 2, de 27 de agosto de 2015 e nº 35, de 9 de janeiro de                   
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2018, da Comissão Nacional de Residência Médica. Em caso de empate entre dois ou              

mais candidatos o critério de desempate será: 

a) maior idade; 

b) sorteio público. 

 

6.4. Fazendo-se necessária a realização de sorteio público, a lista de candidatos com seus             

respec�vos números para par�cipação no sorteio será divulgada no dia  13 de março             

de 2019 , após às 8 horas, no site  iep.hospitalmoinhos.org.br . O  sorteio  será realizado             

no dia  14 de março de 2019 , em horário e local que serão divulgados no site. 

 

6.5. A publicação do resultado com a classificação final do processo sele�vo será feita a              

par�r das  17 horas , do dia  14 de março de 2019 através do site              

iep.hospitalmoinhos.org.br . 

 

7. MATRÍCULA 

 

7.1. A convocação dos candidatos aprovados e suplentes será feita através do site            

iep.hospitalmoinhos.org.br . O candidato aprovado no processo sele�vo, de acordo         

com o número de vagas existentes, deverá comparecer no dia  15 de março de 2019 ,               

no  Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento , na Rua             

Tiradentes, 333,  Térreo, Bloco B, no horário das 08h30 às 11h e das 13h às 17h, para                 

efetuar a matrícula. O candidato classificado que não efetuar a matrícula dentro do             

prazo es�pulado será considerado desistente e perderá o direito à vaga, abrindo            

assim a convocação de suplentes, novamente via site  iep.hospitalmoinhos.org.br ,         

conforme listagem de classificação, e terá o prazo de 1 (um) dia ú�l para a matrícula.                

Caso não o faça dentro desse prazo estabelecido será considerado desistente e novo             

suplente será convocado, novamente via site  iep.hospitalmoinhos.org.br , seguindo a         

ordem de classificação e as mesmas regras estabelecidas, e assim sucessivamente. 

 

7.2. Local para realização da matrícula:  Instituto de Educação e Pesquisa do  Hospital            

Moinhos de Vento,  na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h30 às               

11h e das 13h às 17h, para assinatura do TERMO DE COMPROMISSO.  Após essas              
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datas, a não inscrição implicará na perda da vaga e no chamamento do próximo              

candidato da lista de classificação. 

 

7.2.1. A entrega dos documentos dos candidatos classificados e dos suplentes          

poderá ser realizada pelo próprio candidato, ou através de procuração          

registrada em cartório. 

 

7.3. Os documentos exigidos abaixo deverão ser apresentados na data da assinatura do            

termo de compromisso, sob pena de desclassificação do candidato. Não serão           

aceitas em hipótese alguma inscrições com pendências de qualquer natureza. 

 

a) Ficha de matrícula. Acessar a ficha de matrícula pelo site:  iep.hospitalmoinhos.org.br .           

Preencher todos os campos e clicar em Enviar ao final do preenchimento. A ficha de matrícula                

será impressa e assinada no momento da matrícula. 

b) 2 (duas) fotocópias da carteira de iden�dade (RG); 

c) 2 (duas) fotocópias do CPF; 

d) 2 (duas) fotocópias do comprovante de endereço – deve de ser conta de água, luz ou telefone                 

fixo, sendo que caso não esteja em seu nome deve seguir de declaração simples; 

e) 2 (duas) fotos 3X4; 

f) 2 (duas) fotocópias auten�cadas em cartório do diploma de graduação em medicina (frente e              

verso) com a devida inscrição no Conselho Federal de Medicina; 

g) 2 (duas) fotocópias auten�cadas do comprovante de realização do pré-requisito: do           

Cer�ficado de Conclusão do Programa de Residência Médica credenciado pela CNRM –            

Comissão Nacional de Residência Médica, na especialidade exigida como pré-requisito,          

constando o número do registro do médico residente na CNRM ou, declaração original             

emi�da pela COREME da ins�tuição de origem, com data recente (a par�r de julho de 2018)                

que irá concluir o pré-requisito até 28/02/2019. É obrigatório que na declaração fornecida             

pela COREME da ins�tuição de origem esteja explícito: data de início e término da residência               

médica, conforme registrado no SisCNRM – Sistema da Comissão Nacional de Residência            

Médica; 

h) 2 (duas) fotocópias do registro civil (nascimento/casamento); 

i) 2 (duas) fotocópias de quitação militar, para homens; 
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j) 2 (duas) fotocópias do �tulo de eleitor e de quitação das obrigações eleitorais –              

www.tse.jus.br ; 

k) 2 (duas) fotocópias do registro no Conselho Regional de Medicina; 

l) 2 (duas) fotocópias da cer�dão de habilitação profissional (emi�do pelo Conselho Regional de             

Medicina); 

m) 2 (duas) cópias do comprovante de conta bancária (extrato/ cartão); 

n) 2 (duas) fotocópias da carteira de vacinas; 

o) 2 (duas) fotocópias de inscrição PIS/PASEP. 

 

7.3.1. Para o início da Residência Médica o registro do Conselho Regional de            

Medicina é obrigatoriamente do Rio Grande do Sul. 

 

7.4. Para os ESTRANGEIROS com curso médico no exterior, além dos documentos           

estabelecidos no item 7.3, deverão ser apresentados fotocópias: 

a) visto de permanência no país; 

b) do diploma revalidado; 

c) do registro no CRM-RS; 

d) do cer�ficado de proficiência em português; 

e) fotocópia do passaporte / visto ou registro nacional de estrangeiro. 

 

7.5. Para candidatos BRASILEIROS que realizaram sua graduação no exterior, além dos           

documentos estabelecidos no item 7.3, deverão ser apresentadas fotocópias: 

a) do diploma revalidado pelas autoridades nacionais competentes; 

b) do registro no CRM-RS. 

 

7.6. Conforme a Resolução CNRM n° 4 de 30/09/2011, o candidato matriculado que            

tenha sido incorporado em Organização Militar das Forças Armadas para Serviço           

Militar obrigatório ou voluntário, terá sua vaga assegurada pelo período de 1 (um)             

ano mediante matrícula no período determinado que será divulgado no site           

iep.hospitalmoinhos.org.br . Para assegurar a vaga, é necessário que até o prazo de 5             

(cinco) dias do recebimento da convocação, seja entregue (pessoalmente ou através           

de procurador), cópia do documento de designação das Forças Armadas onde conste            
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a convocação, juntamente com o requerimento de trancamento de matrícula por           

apenas um ano. 

 

7.7. O disposto no item 7.6 não se aplica a cursos de formação de oficiais ou a outros                 

cursos ofertados pelas Forças Armadas.  

 

7.8. Em caso de desistência após efetuar a matrícula, deve-se u�lizar o Termo de             

Desistência disponível no site  iep.hospitalmoinhos.org.br . Será necessário preencher        

e entregar a via original no  Instituto de Educação e Pesquisa do  Hospital Moinhos              

de Vento,  na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h30 às 11h e das                 

13h às 17h. 

 

7.9. O atendimento integral às datas e horários previstos no cronograma do processo            

sele�vo é de responsabilidade exclusiva dos inscritos. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. O horário de funcionamento do Ins�tuto de Educação e Pesquisa do Hospital            

Moinhos de Vento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08h30 às 11h e das                 

13h às 17h, na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B. 

 

8.2. O início das a�vidades dos Programas de Residência Médica está previsto para o dia              

25 de março de 2019. 

 

8.3. A re�rada dos documentos dos candidatos poderá ser feita até sessenta (60) dias             

após o início do curso. Não sendo re�rados neste período, os mesmo serão             

descartados. 

 

8.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ins�tuto de Educação e Pesquisa do Hospital             

Moinhos de Vento, ouvida a Coordenação da Residência Médica e observada a            

legislação per�nente. 
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9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE SELEÇÃO: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CIRURGIA GERAL: 
 
Bases da Cirurgia 

● Analgesia pós-operatória 
● Anestesia: princípios básicos 
● Choque 
● Cicatrização 
● Cirurgia bariátrica 
● Complicações pós-operatórias 
● Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolí�co e ácido-base 
● Homeostase: resposta endócrina e metabólica ao trauma e à cirurgia 
● Infecção em cirurgia: an�ssepsia, an�bio�coprofilaxia e an�bio�coterapia 
● Manejos pré e pós-operatório 
● Oncologia cirúrgica: princípios gerais 
● Princípios de técnica operatória: suturas e drenagens 
● SIDA, hepa�tes e cirurgia 
● Transplantes: princípios básicos 
● Trauma: prevenção e ATLS 
● Videocirurgia: princípios gerais 

 
Clínica Cirúrgica: aspectos semiológicos e propedêu�cos; indicações operatórias; complicações e          
noções fundamentais de anatomia cirúrgica, fisiologia, tá�ca e técnica cirúrgica dos seguintes órgãos,             
sistemas e regiões: 
 

● Abdômen agudo 
● Baço 
● Cabeça e pescoço 
● Cólon, reto e ânus 
● Coração e grandes vasos 
● Doenças vasculares periféricas 
● Esôfago, estômago e intes�no delgado 
● Fígado, vesícula biliar e vias biliares 
● Pâncreas 
● Parede abdominal 
● Parede torácica, pleura, pulmão e medias�no 
● Pele e subcutâneo 
● Peritônio 
● Retroperitônio 
● Sistema endócrino: pituitária, supra-renais, �róide e para�reóides 
● Sistema geniturinário e andrologia 
● Sistema musculoesquelé�co 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA: 
 
Obstetrícia 

● Abortamento 
● Amamentação 
● Assistência ao parto 
● Assistência pré-natal 
● Diabetes melito gestacional 
● Diagnós�co de gestação 
● Doença hipertensiva 
● Fórcipe e cesariana 
● Gemelaridade 
● Gestação de alto risco 
● Gestação ectópica 
● Incompa�bilidade sanguínea materno-fetal 
● Indução do parto 
● Infecções 
● Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação 
● Medicina fetal 
● Neoplasia trofoblás�ca 
● Pós-maturidade 
● Prematuridade 
● Puerpério 
● Ruptura prematura de membranas 
● Sangramento do terceiro trimestre 
● Semiologia obstétrica 
● Uso de drogas durante a gestação e a amamentação 
● Uso de ultra-sonografia 

 
Ginecologia 

● Amenorréias 
● Climatério 
● Consulta ginecológica 
● Diagnós�co por imagem 
● Doenças da mama 
● Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA 
● Dor pélvica 
● Endocrinopa�a ginecológica 
● Endometriose 
● Ginecologia infanto-juvenil 
● Infecções genitais 
● Neoplasias genitais 
● Planejamento familiar 
● Reprodução humana 
● Sangramento genital 
● Sexologia 
● Tensão pré-menstrual 
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● Uroginecologia 
● Violência sexual 

 

 
Porto Alegre, 1º de março de 2019. 

 

Dr. Ademar Jose Bedin Junior 

Supervisor do PRM em Mastologia 

Associação Hospitalar Moinhos de Vento 

Dr. Sergio Fernando Monteiro Brodt 

Coordenador da COREME 

Associação Hospitalar Moinhos de Vento 
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CRONOGRAMA 

DATA EVENTO LOCAL 
01/03/2019 a 
07/03/2019 

Período de inscrições. Exclusivamente via Internet, através do 
endereço  iepmoinhos.com.br/rm 

10/03/2019 
Aplicação da prova de residência médica, 
às 9 horas. 

Hospital Moinhos de Vento – Anfiteatro 
Schwester Hilda Sturm - Rua Ramiro 
Barcelos, 910 – Bloco C – 4º andar,  às 9 
horas. 

11/03/2019 Divulgação do gabarito preliminar. iep.hospitalmoinhos.org.br 

12/03/2019 
Período para recursos contra questões da 
prova obje�va. 

Ins�tuto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, Rua 
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no 
horário das 08h30 às 11h e das 13h às 
17h, através de formulário padrão. 

13/03/2019 
Divulgação do gabarito após recursos e 
lista de candidatos para par�cipação no 
sorteio. 

iep.hospitalmoinhos.org.br 

14/03/2019 
Realização de sorteio público para 
eventuais casos de empate na 
classificação. 

Hospital Moinhos de Vento – no local e 
horário divulgado no site 
iep.hospitalmoinhos.org.br 

14/03/2019 
Divulgação do resultado com a 
classificação final, a par�r das 17 horas. iep.hospitalmoinhos.org.br 

15/03/2019 Data para matrícula, entrega da 
documentação necessária e assinatura dos 
termos de compromisso. 

Ins�tuto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, na Rua 
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no 
horário das 8h30 às 11h e das 13h às 
17h. 

15/03/2019 Primeira convocação de suplentes para 
eventuais vagas não preenchidas, a par�r 
das 17 horas. 

iep.hospitalmoinhos.org.br 

18/03/2019 Data para matrícula, entrega da 
documentação necessária e assinatura dos 
termos de compromisso. 

Ins�tuto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, na Rua 
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no 
horário das 8h30 às 11h e das 13h às 
17h. 

 

 

 

 

 

 

 
Página 12  de 12 

 
 
 


