
 

 
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

REFERENTE AO EDITAL Nº02/COREME-HMV, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 DO PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO PARA RESIDÊNCIA 

MÉDICA 2020 NOS PROGRAMAS COM PRÉ-REQUISITO 
 

EDITAL Nº 04/COREME-HMV, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

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

saber aos interessados e torna pública a retificação do cronograma do Processo Seletivo Público              

para Residência Médica e o presente edital altera as seguintes informações: 

 

No Item 2.  PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR INSCRIÇÕES  

Onde se lê: 

2.3. A taxa de inscrição da Associação Hospitalar Moinhos de Vento é de R$400,00 (quatrocentos               

reais). O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS/2020 com as taxas do(s)                  

PRM que o candidato optou. O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto              

credenciado ou terminal de atendimento bancário até o dia 22 de outubro de 2020, considerando-se               

o horário de compensação do documento.  

 

Leia-se:  

2.3. A taxa de inscrição da Associação Hospitalar Moinhos de Vento é de R$400,00 (quatrocentos               

reais). O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS/2020 com as taxas do(s)                  

PRM que o candidato optou. O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto              

credenciado ou terminal de atendimento bancário até o dia 15 de outubro de 2020, considerando-se               

o horário de compensação do documento.  

 

No Item 5.   PRIMEIRA ETAPA 

Onde se lê: 

5.4. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa por instituição será através do site               

www.amrigs.org.br e www.fundatec.org.br no dia 10 de dezembro de 2020.  

 

Leia-se:  

5.4. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa por instituição será através do site               

www.amrigs.org.br e www.fundatec.org.br no dia 15 de dezembro de 2020.  

 

No Item 6.   SEGUNDA ETAPA  

 Onde se lê: 

6.5. A divulgação da lista de candidatos classificados para segunda etapa após conferência dos              

currículos será no dia 14 de dezembro de 2020 através do site iep.hospitalmoinhos.org.br.  

 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://iep.hospitalmoinhos.org.br/


 

 
Leia-se:  

6.5. A divulgação da lista de candidatos classificados para segunda etapa após conferência dos              

currículos será no dia 17 de dezembro de 2020 através do site iep.hospitalmoinhos.org.br.  

 

No Item 8.   VISITAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS  

 Onde se lê: 

a) Programa de Residência Médica em Cardiologia  

Data: 14/12/2020 (segunda-feira) 

Horário: 10:00  

Leia-se:  

a) Programa de Residência Médica em Cardiologia  

Data: 17/12/2020 (quinta-feira) 

Horário: 09:00  

 

 Onde se lê: 

b) Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia 

Data: 14/12/2020 (segunda-feira) 

Horário: 11:00  

Leia-se:  

b) Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia 

Data: 12/12/2020 (terça-feira) 

Horário: 14:30  

 

 Onde se lê: 

c) Programa de Residência Médica em Gastroenterologia 

Data: 14/12/2020 (segunda-feira) 

Horário: 13:00  

Leia-se:  

c) Programa de Residência Médica em Gastroenterologia 

Data: 16/12/2020 (quarta-feira) 

Horário: 13:00  

 

 Onde se lê: 

       g) Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica 

Data: 15/12/2020 (terça-feira) 

Horário: 16:00  

Leia-se:  

      g)Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica 

Data: 17/12/2020 (quinta-feira) 

Horário: 13:30  

 

 

 

http://iep.hospitalmoinhos.org.br/


 

 
CRONOGRAMA COM A ATUALIZAÇÃO DAS DATAS 

DATA EVENTO LOCAL 

14/09/2020 a 

14/10/2020 até às 

17h 

Período de inscrições. Exclusivamente via Internet, através do 

site http://www.amrigs.org.br 

 www.acm.org.br 

www.amms.com.br 

15/10/2020 

 

Último dia para efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição. 

 

http://www.amrigs.org.br 

www.acm.org.br 

www.amms.com.br 

27/10/2020 Fundatec: Divulgação de listagem 

preliminar de inscritos com opção de 

programas de residência. 

http://www.amrigs.org.br e 

http://www.fundatec.org.br 

28/10 e 29/10/2020 

 

Período de recursos e ajustes para a lista 

preliminar de inscritos. 

 

http://www.amrigs.org.br 

(www.acm.org.br 

www.amms.com.br) e 

http://www.fundatec.org.br 

04/11/2020 Divulgação da listagem definitiva de 

inscritos com opção de programas de 

residência. 

http://www.amrigs.org.br 

(www.acm.org.br 

www.amms.com.br) e 

http://www.fundatec.org.br 

22/11/2020 Aplicação do Exame AMRIGS. 

 

Cidade escolhida pelo candidato de 

acordo com a disponibilidade da 

AMRIGS/FUNDATEC 

23/11/2020 

 

Fundatec: Divulgação do gabarito 

preliminar. 
http://www.fundatec.org.br 

23/11/2020 Fundatec: Disponibilização da prova 

teórica-objetiva no site. 
http://www.fundatec.org.br 

24/11 e 25/11/2020 Período de recursos contra gabarito 

preliminar. 
http://www.fundatec.org.br 

02/12/2020 Fundatec: Divulgação do gabarito oficial e 

respostas dos recursos no site. 
http://www.fundatec.org.br 

03/12/2020 Fundatec: Divulgação de notas 

preliminares.  
http://www.fundatec.org.br 

03/12/2020 Fundatec: Divulgação das grades de 

respostas (mediante CPF e senha). 
http://www.fundatec.org.br 

04/12 e 05/12/2020 Fundatec: Período de recursos contra 

notas preliminares. 
http://www.fundatec.org.br 

08/12/2020 Fundatec: Divulgação de notas definitivas. http://www.fundatec.org.br 

 

 

15/12/2020 Divulgação dos aprovados por instituição. http://www.amrigs.org.br 

(www.acm.org.br 

www.amms.com.br) e 

http://www.fundatec.org.br 

17/12/2020 Divulgação da lista de candidatos     

classificados para a segunda etapa após      
iep.hospitalmoinhos.org.br 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
http://www.fundatec.org.br/


 

 
confirmação do recebimento dos    

currículos e documentos comprobatórios    

anexados no momento da  inscrição.  

16/12/2020 às 09:00 Visita ao Serviço de Nefrologia (atividade 

não obrigatória). 
A confirmar 

16/12/2020 às 13:00 Visita ao Serviço de Gastroenterologia 

(atividade não obrigatória). 
A confirmar 

17/12/2020 às 09:00 Visita ao Serviço de Cardiologia (atividade 

não obrigatória). 
A confirmar 

17/12/2020 às 11:00 Visita ao Serviço de Pneumologia 

(atividade não obrigatória).  
A confirmar  

17/12/2020 às 13:30  Visita ao Serviço de Oncologia (atividade 

não obrigatória). 
A confirmar  

17/12/2020 às 13:30 Visita ao Serviço de Mastologia (atividade 

não obrigatória).  
A confirmar 

18/12/2020 às 10:00 Visita ao Serviço de Medicina Intensiva 

(atividade não obrigatória). 
A confirmar  

22/12/2020 às 10:00 Visita ao Serviço de Reumatologia 

(atividade não obrigatória). 
A confirmar  

22/12/2020 às 14:30 Visita ao Serviço de Endocrinologia 

(atividade não obrigatória). 
A confirmar  

28/12/2020 Publicação do resultado preliminar da 

análise do currículo. 
iep.hospitalmoinhos.org.br 

29/12/2020 Data para recurso contra os resultados da 

análise do currículo. 

Instituto de Educação e Pesquisa do 

Hospital Moinhos de Vento, Rua 

Tiradentes, 198, Subsolo, no horário das 

8h30 às 11h e das 13h às 17h. 

30/12/2020 Divulgação do resultado dos recursos e 

lista de candidatos para participação no 

sorteio. 

iep.hospitalmoinhos.org.br 

04/01/2021 Realização de sorteio público para 

eventuais casos de empate na 

classificação. 

Hospital Moinhos de Vento – no local 

divulgado no site 

iep.hospitalmoinhos.org.br 

04/01/2021 Divulgação do resultado com a 

classificação final, a partir das 17 horas. 
iep.hospitalmoinhos.org.br 

05/01 e 06/01/2021 Período de matrícula, entrega da 

documentação necessária e assinatura dos 

termos de compromisso. 

Instituto de Educação e Pesquisa do 

Hospital Moinhos de Vento, Rua 

Tiradentes, 198, Subsolo, no horário das 

8h30 às 11h e das 13h às 17h. 

 

 

07/01/2021 

 

Primeira convocação de suplentes para 

eventuais vagas não preenchidas. 

iep.hospitalmoinhos.org.br 

 

08/01/2021 

  

Instituto de Educação e Pesquisa do 

Hospital Moinhos de Vento, Rua 



 

 
Período de matrícula, entrega da 

documentação necessária e assinatura dos 

termos de compromisso. 

Tiradentes, 198, Subsolo, no horário das 

8h30 às 11h e das 13h às 17h. 

 

 

As demais datas permanecem inalteradas. 

Porto Alegre, 24 de setembro de 2020 

 

 

Dr. Sérgio Fernando Monteiro Brodt 

Coordenador da COREME/HMV 

Dr. Miguel Gus 

Supervisor do PRM em Cardiologia 

 

Dr. Rogério Friedman 

Supervisor do PRM em Endocrinologia e 

Metabologia 

 

Dr. Leonardo Wagner Grillo 

Supervisor do PRM em Gastroenterologia 

Dr. Ademar Jose Bedin Junior 

Supervisor do PRM em Mastologia 

Dr. Ricardo Viegas Cremonese 

Supervisor do PRM em Medicina Intensiva 

 

Dr. Maurício Lutzky 

Supervisor do PRM em Nefrologia 

Dr. Rui Fernando Weschenfelder 

Supervisor do PRM em Oncologia Clínica 

 

Dra. Flávia Gabe Beltrami  

Supervisora do PRM em Pneumologia 

Dr. Henrique Luiz Staub 

Supervisor do PRM em Reumatologia  

 

 

 

 


