EDITAL DE CHAMADA COMPLEMENTAR
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS
DE VENTO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 EM
CLÍNICA MÉDICA
EDITAL Nº 03/COREME-HMV, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
REFERENTE AO EDITAL Nº 01/COREME-HMV, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.
A Comissão de Residência Médica (COREME) da Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV)
DIVULGA a lista dos candidatos classiﬁcados para a segunda etapa, chamada complementar ao
processo sele vo para o Programa de Residência Médica em Clínica Médica, o qual se regerá do
presente Edital. O Programa de Residência Médica (PRM) em Clínica Médica da Associação Hospitalar
Moinhos de Vento é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da
Educação (CNRM/MEC).
1.
1.1.

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A chamada do presente edital corresponde à sequência de classiﬁcação baseada na prova
realizada como primeira etapa, no dia 18 de novembro de 2018, na Associação Médica do
Rio Grande do Sul (AMRIGS). Estão sendo chamados os candidatos aprovados para a segunda
fase, de acordo com a classiﬁcação, diante da necessidade de chamada complementar para
ocupação de 5 (cinco) vagas na especialidade de Clínica Médica.

1.2.

Não será realizada prova. Serão man dos os resultados divulgados pela AMRIGS, em 05 de
dezembro de 2018, publicados no site www.amrigs.org.br e www.fundatec.org.br.

1.3.

A segunda etapa terá caráter classiﬁcatório, por meio de análise de currículo, corresponderá
a dez por cento (10 pontos) do resultado ﬁnal do processo sele vo.

1.4.

Foram convocados para a segunda etapa, considerando a ordem decrescente de
desempenhos na prova obje va, o seguinte número de candidatos:
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Programa de Residência Médica

Classificação para a 2ª etapa

Clínica Médica

10 candidatos por vaga

1.5 Candidatos convocados para segunda etapa, por ordem alfabé ca:
Inscrição

Candidato

47602195984

AMANDA COELHO ZILIO

47602203298

ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA

47602224985

ARTHUR NEUABUER

47602218873

BETINA SILVEIRA IPLINSKI

47602221974

BIANCA DE NEGRI SOUZA

47602199938

BRUNO ZEUXIS DE SIQUEIRA

47602217960

CAMILA FERNANDES BECKENKAMP

47602216505

CAMILA UBIALI DE REZENDE

47602191390

CAMILA VICENZI

47602224758

CAROLINA ARGENTA DAL VESCO

47602202063

CATARINE BENTA LOPES DOS SANTOS

47602201569

DANIEL ANDREOLI GOMES

47602223977

EMÍLIA SCALCO WACHTER

47602223380

ÉRICA FRANCISCA POTRICH BORTOLANZA

47602221682

FELIPE STOQUETTI DE ABREU

47602223114

FERNANDA ALTMANN OLIVEIRA

47602195901

FRANCIELY FRUET DE ANTONI

47602207296

FRANCISCO TURELLA BASSANESI

47602226246

GABRIEL DRUMOND FERREIRA

47602224944

GABRIEL ROMAN SOUZA

47602223837

GABRIELA BARTZEN PEREIRA

47602224744

GABRIELLE PICOLO DE SOUZA

47602201496

GIOVANA DAL POZZO SARTORI

47602196546

GRETA DA ROCHA

47602207944

GUILHERME LADWIG TEJADA
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47602203191

HELENA HARTER TOMASZESKI

47602198221

HUGO DE OLIVEIRA MAMEDE

47602222900

ISABEL CRISTINA FELTES

47602213243

IZABELA DE MAGALHAES TRINDADE

47602208937

JADE LAZZERON BERTOGLIO

47602224075

JOAO RICARDO MOREIRA

47602219427

JULIA BRANDALISE VICARI

47602220437

KIZI COSTA BIANCHI

47602225852

LEANDRO SILVEIRA MARMITT

47602222742

LUISE ZANOTTO FERREIRA

47602222400

LUIZ HENRIQUE LORENCENA DE SOUZA

47602223259

LUÍZA ANDRES

47602194225

LUIZA BENETTI FRACASSO

47602203158

MARCELLA FONSECA KOUKIDIS

47602209030

MARCELO J BOTTIN

47602202892

MARCELO RODRIGUES RIBAS

47602198943

MARINA ANZOLIN

47602191776

MARINA MACHADO PEREIRA

47602196654

MARINA PETERSEN SAADI

47602193054

MARINA WEBER PASA

47602223100

MARIO HENRIQUE FURLANETTO MIRANDA

47602192235

MARTINA PARENZA ARENHARDT

47602211524

NATÁLIA FAVIERO DE VASCONCELLOS

47602207851

NATHÁLIA BERRES FRIEDRICH

47602201892

NATHÁLIA SARAIVA ALBERTON

47602211976

PABLO MOURA BARRIOS

47602230300

PRISCILA WERNER

47602217802

RAFAEL RODRIGUEZ DACHE

47602223094

TAMIRES TIBOLA DE MATTOS

47602201592

TIANE CRESTANI

47602192359

VALENTINA MOREL CORREA RODRIGUEZ

47602208161

VANESSA PREDEBON
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2.
2.1.

SEGUNDA ETAPA
A Associação Hospitalar Moinhos de Vento não u lizará o modelo de currículo preenchido
pelo candidato durante a primeira etapa.

2.2.

A entrega do currículo, com documentação comprobatória de todos os tulos e histórico
escolar universitário, preferencialmente no formato Lattes, deverá ser feita no período de 18
a 21 de fevereiro de 2019, exclusivamente no 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. Na capa do currículo, o candidato deverá colocar sua identificação e o
Programa pretendido.

2.3.

A segunda etapa consiste exclusivamente na análise do currículo, portanto, a entrega do
currículo é obrigatória, respeitando o estabelecido no item 2.2, caso contrário o candidato
será automa camente desclassiﬁcado.

2.4.

Na análise do currículo será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em um total
máximo de 10 pontos):

a) Histórico escolar - peso máximo: 2,0 pontos
Será analisada a preponderância de conceitos no histórico escolar e atribuída a pontuação
que segue:
- Maioria de conceitos A (9,0 a 10,0) – 2,0
- Maioria de conceitos B (8,0 a 8,99) – 1,0
- Maioria de conceitos C (7,0 a 7,99) – 0,5
Se as notas não constarem no histórico, será atribuída a pontuação mínima: 0,5 pontos.
A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela
entrega de cópia do histórico escolar do curso de graduação, atualizado.
b) Produção científica - peso máximo: 2,0 pontos
A pontuação para produção cien ﬁca será atribuída conforme os critérios a seguir:
- Publicação de ar go em periódico internacional – 1,0 por trabalho publicado
- Publicação de ar go em periódico nacional – 0,5 por trabalho publicado
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- Autoria de livro e/ou de capítulo de livro – 0,5 por publicação
- Apresentação de trabalho em congresso internacional – 0,25 por apresentação
- Apresentação de trabalho em congresso nacional – 0,10 por apresentação
c) Monitorias - peso máximo: 2,0 pontos
- Cada semestre de monitoria – 0,50
d) Domínio de língua inglesa - peso máximo: 1,0 pontos
Serão considerados como comprovação do domínio da língua inglesa:
- Cer ﬁcado de universidade de língua inglesa ou conclusão de ano le vo em escola de
língua inglesa no Brasil ou no exterior; cer ﬁcado de estágio ou intercâmbio como médico ou
estudante, em ins tuição de língua inglesa, com duração igual ou superior a 3 (três) meses;
cer ﬁcado de conclusão de curso de nível avançado ou cer ﬁcado de proﬁciência em inglês 1,0
- Cer ﬁcado de conclusão de curso de nível intermediário – 0,5
- Cer ﬁcado de conclusão de curso de nível básico ou nível não discriminado no cer ﬁcado –
0,25
- Proﬁciência em outras línguas – 0,25
e) Estágio curricular ou extracurricular em instituição estrangeira - Peso máximo 1,0 ponto
- Estágio curricular ou extracurricular em ins tuição estrangeira, com duração superior a 1
(um) mês – 0,5 por estágio
- Estágio curricular ou extracurricular em ins tuição estrangeira, com duração igual ou
inferior a 1 (um) mês – 0,3 por estágio
f) Outras atividades - Peso máximo 2,0 pontos
- Par cipação em congressos, simpósios, jornadas, reuniões cien ﬁcas, cursos na área
médica e outras a vidades de educação médica em geral, par cipação em campanhas de
saúde pública – 0,10 por a vidade. Peso máximo 1,0 ponto
- Estágio extracurricular em ins tuição nacional – 0,10 por a vidade
- Integrante de comitê organizador de liga acadêmica - 0,50 por a vidade
- Bolsista de pesquisa, iniciação cien ﬁca e de extensão junto às Pró-Reitorias das
Ins tuições de Ensino Superior - 0,50 por semestre
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A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela
entrega de documentação formal rela va à a vidade, emi da por autoridade competente.
2.4.1.

Cada tulo será considerado e avaliado uma única vez, sendo vedada a atribuição de
pontos em diferentes itens.

2.5.

A análise do currículo será realizada por, no mínimo, 01 (um) médico supervisor, 1 (um)
médico preceptor e 1 (um) médico residente da especialidade.

2.6.

Os candidatos inscritos na condição de par cipantes do Programa de Valorização do
Proﬁssional na Atenção Básica (PROVAB) e os que tenham ingressado em Programas de
Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade
(PRMGFC), a partir de 2015, e concluído o PRMGFC terão acréscimo de 10% às notas de
cada etapa, desde que não ultrapassem o número de pontos da respec va etapa, conforme
legislação vigente.

2.6.1.

Os candidatos deverão enviar, juntamente com o currículo, a solicitação de pontuação,
anexando o comprovante junto à ﬁcha (ANEXO I deste edital) devidamente preenchida.

2.6.2.

Os candidatos classiﬁcados que

verem u lizado a pontuação adicional, deverão

apresentar a Cer ﬁcação de Conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES/MS, ou a cópia
auten cada do Cer ﬁcado de Conclusão do Programa de Residência em Medicina de
Família e Comunidade, registrado na CNRM/SESu/MEC, imediatamente após o término
das a vidades do Programa.
2.6.3.

O candidato que apresentar documentação descrita no item 2.6.1, mas que não ob ver
Cer ﬁcado de Conclusão do Programa perderá a pontuação concedida. Neste caso, o
candidato será reclassiﬁcado no processo sele vo excluindo-se a pontuação adicional.

2.7.

A divulgação do resultado da análise do currículo será no dia 26 de fevereiro de 2019 através
do site iep.hospitalmoinhos.org.br.
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2.8.

Eventuais recursos de revisão das notas referentes à segunda etapa – análise do currículo –
deverão ser interpostos no dia 27 de fevereiro de 2019, improrrogável, diretamente no
endereço do 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.

3.
3.1.

RESULTADO FINAL
O resultado ﬁnal cons tui-se em média ponderada da prova escrita (90) e da análise do
currículo (10).

3.2.

Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o critério de desempate obedecerá a
seguinte ordem:

a) maior número de pontos na prova obje va;
b) maior número de pontos no currículo;
c) sorteio público.
3.3.

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 28 de fevereiro de
2019, após às 8 horas, no site iep.hospitalmoinhos.org.br. O sorteio será realizado no dia 1º
de março de 2019, em horário e local que serão divulgados no site.

3.4.

A publicação do resultado com a classiﬁcação ﬁnal do processo sele vo será feita a par r das
17 horas do dia 1º de março de 2019 através do site iep.hospitalmoinhos.org.br.

4.
4.1.

MATRÍCULA
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 06 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
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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.
4.2.

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 datas, a não inscrição
implicará na perda da vaga e no chamamento do próximo candidato da lista de
classificação.

4.2.1.

A entrega dos documentos dos candidatos classiﬁcados e dos suplentes poderá ser
realizada pelo próprio candidato, ou através de procuração registrada em cartório.

4.2.2.

O prazo para cadastro de médicos residentes no Sistema da Comissão Nacional de
Residência Médica é até 1º de abril de 2019, não sendo possível convocar suplentes para
matrícula após essa data. Caso as vagas não tenham sido ocupadas até 1º de abril de
2019, as mesmas ﬁcarão em aberto.

4.3.

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;
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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 do registro civil (nascimento/casamento);
h) 2 (duas) fotocópias de quitação militar, para homens;
i)

2 (duas) fotocópias do

tulo de eleitor e de quitação das obrigações eleitorais –

www.tse.jus.br;
j)

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

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

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

m) 2 (duas) fotocópias da carteira de vacinas;
n) 2 (duas) fotocópias de inscrição PIS/PASEP.
4.3.1.

Para o início da Residência Médica o registro do Conselho Regional de Medicina é
obrigatoriamente do Rio Grande do Sul.

4.4.

Para os ESTRANGEIROS com curso médico no exterior, além dos documentos estabelecidos
no item 4.3, 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.
4.5.

Para candidatos BRASILEIROS que realizaram sua graduação no exterior, além dos
documentos estabelecidos no item 4.3, deverão ser apresentadas fotocópias:

a) do diploma revalidado pelas autoridades nacionais competentes;
b) do registro no CRM-RS.
4.6.

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
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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 a convocação, juntamente com o requerimento de trancamento
de matrícula por apenas um ano.
4.7.

O disposto no item 4.6 não se aplica a cursos de formação de oﬁciais ou a outros cursos
ofertados pelas Forças Armadas.

4.8.

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.

4.9.

O atendimento integral às datas e horários previstos no cronograma do processo sele vo é
de responsabilidade exclusiva dos inscritos.

5.
5.1.

INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
O início das a vidades do Programa de Residência Médica está previsto para o dia 11 de
março de 2019.

5.2.

A re rada dos documentos dos candidatos poderá ser feita até sessenta (60) dias após o
início do programa. Não sendo re rados neste período, os mesmo serão descartados.

5.3.

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.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.
Dr. Sergio Fernando Monteiro Brodt
Supervisor do PRM em Clínica Médica e Coordenador da COREME/HMV

Página 10 de 12

CRONOGRAMA
DATA
18 a 21/02/2019

26/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
06/03/2019

06/03/2019
07/03/2019

EVENTO
Entrega do currículo.

Publicação do resultado preliminar da
análise do currículo.
Data para recurso contra os resultados da
análise do currículo.
Divulgação do resultado dos recursos e
lista de candidatos para par cipação no
sorteio.
Realização de sorteio público para
eventuais casos de empate na
classiﬁcação.
Divulgação do resultado com a
classiﬁcação ﬁnal, a par r das 17 horas.
Data para matrícula, entrega da
documentação necessária e assinatura dos
termos de compromisso.
Primeira convocação de suplentes para
eventuais vagas não preenchidas, a par r
das 17 horas.
Data para matrícula, entrega da
documentação necessária e assinatura dos
termos de compromisso.

LOCAL
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.
iep.hospitalmoinhos.org.br
Ins tuto de Educação e Pesquisa do
Hospital Moinhos de Vento, Rua
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B
iep.hospitalmoinhos.org.br
Hospital Moinhos de Vento – Rua Ramiro
Barcelos, 910 – no local divulgado no site
iep.hospitalmoinhos.org.br
iep.hospitalmoinhos.org.br
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.
iep.hospitalmoinhos.org.br
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.
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ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
RESIDÊNCIA MÉDICA
SOLICITAÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL
PROVAB / PRMGFC
ANEXO I
____________________________________________________, candidato(a) a uma vaga de
Residência Médica no Programa de _________________________________ da Associação
Hospitalar Moinhos de Vento, solicito pontuação adicional de 10% às notas de cada etapa por ter
par cipado do Programa de Valorização Proﬁssional da Atenção Básica (PROVAB) ou por ter
ingressado em Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de
Família e Comunidade (PRMGFC), a par r de 2015, e concluído o PRMGFC, de acordo com as
determinações da Resolução CNRM nº 2, de 27 de agosto de 2015 e da Resolução CNRM nº 35, de 9
de janeiro de 2018.
( ) O documento anexo é a Cer ﬁcação de Conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES/MS.
( ) O documento anexo é uma declaração de atuação no PROVAB e me comprometo a
apresentar a Cer ﬁcação de Conclusão, expedida pela SGTES/MS, imediatamente após o
término das a vidades do Programa.
( ) O documento anexo é uma cópia auten cada do Cer ﬁcado de Conclusão do Programa
de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, registrado na Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM/SESu/MEC).
( ) O documento anexo é uma declaração de previsão de conclusão em fevereiro/2019 do
Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, emi da pela
ins tuição responsável pelo PRM e me comprometo a apresentar o Cer ﬁcado de Conclusão,
registrado na CNRM/SESu/MEC, imediatamente após o término das a vidades do Programa.

_________________________________________________________
(assinatura)

O candidato que não obtiver e/ou não apresentar o Certificado de Conclusão do Programa
perderá a pontuação concedida e será reclassificado no processo seletivo excluindo-se a pontuação
adicional.
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