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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
• Coordenador da COREME
Prof. Osvaldo Simões Pires von Eye
• Chefe da Preceptoria
Prof. Mário Antonio Fedrizzi
• Coordenadora do PRM de Cancerologia Clínica
Profª. Verônica Denardin da Rosa
• Coordenador do PRM de Cardiologia
Prof. Adilson Moreira
• Coordenador do PRM de Cirurgia Geral
Prof. Thiago Luciano Passarin
• Coordenador do PRM de Clínica Médica
Prof. Tiago Daltoé
• Coordenadora do PRM de Medicina Intensiva
Prof. Fernando Suparregui Dias
• Coordenador do PRM de Nefrologia e Transplante de Rim
Prof. Osvaldo Simões Pires von Eye
• Coordenador do PRM de Neurocirurgia
Prof. Marcelo Fonseca Frigeri
• Coordenador do PRM de Ortopedia e Traumatologia
Prof. Michel Giovani Vigo
• Coordenador do PRM de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
• R4 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Prof. Ciro Menna Barreto Duarte
• Representante dos Médicos Residentes
Médico Residente Yuri Zambam Vieira
• Representante Institucional
Daniele Meneguzzi
• Orientadora de Ensino
Profª Líbera Stello
• Secretária
Aida Marilene Busnello
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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO
NA RESIDÊNCIA MÉDICA EM MARÇO DE 2017

Duração

vagas
ofertadas

vagas
trancadas

vagas
disponíveis

Situação

Cancerologia Clínica

3 anos

1

0

1

Credenciado

2 anos em Clínica Médica

Cardiologia
Cirurgia Geral
Clínica Médica

2 anos
2 anos
2 anos

1
4
7

0
0
0

1
4
7

Credenciado
Credenciado
Credenciado

2 anos

2

0

2

Credenciado

2 anos em Clínica Médica
Não há
Não há
3 anos em Anestesiologia,
2 anos em Clínica Médica ou
Cirurgia Geral

2 anos
1 ano

1
1

0
0

1
1

Credenciado
Credenciado

2 anos em Clínica Médica
2 anos em Nefrologia

5 anos
3 anos

1
3

0
2

1
1

Credenciado
Credenciado

Não há
Não há

3 anos

2

0

2

Credenciado

Não há

1 ano

1

0

1

Credenciado

3 anos em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem

Programa

Medicina Intensiva
Nefrologia
Nefrologia - Transplante
de Rim (Ano Opcional)
Neurocirurgia
Ortopedia e
Traumatologia
Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
R4 - Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
(Ano Opcional)

Pré-Requisito

Obs: 2 vagas de Cirurgia Geral estão reservadas para candidatos aprovados no ano anterior e convocados pelo
Exército Nacional.
PROVAB
Programa de Valorização do Profissional na Atenção Básica
O candidato em curso no Programa de Valorização do Profissional na Atenção Básica (PROVAB) deverá
requerer, no ato da inscrição, a pontuação adicional considerando os critérios determinados na Resolução CNRM Nº
2/2015.
A Resolução garante a pontuação adicional de 10% em todas as fases de processos de seleção pública para
programas de Residência Médica para os participantes de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de
Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS.
Conforme Art. 9º da Resolução, o candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver participado e
cumprido integralmente o PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de
Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa,
receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes
critérios:
I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem concluir 1 ano de
participação nas atividades do PROVAB;
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II - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação prevista para os 2 anos do
PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades.
A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota
máxima prevista pelo edital do processo seletivo.
§ 2º Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que tiver iniciado programa de
residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação
adicional mais que uma vez.
A pontuação adicional não poderá ser utilizada mais de uma vez pelo candidato após matrícula em Programa
de Residência Médica.
O candidato que não apresentar a documentação do PROVAB no momento previsto para a comprovação, será
desclassificado do Processo Seletivo.
Para aprovação no Exame AMRIGS, não será considerada a pontuação adicional no PROVAB.
PROCESSO SELETIVO
Procedimentos para inscrição nos programas de acesso direto
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Neurocirurgia
Ortopedia e Traumatologia
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
As inscrições para os programas de acesso direto, sem pré-requisitos, estarão abertas no período de
13/09/2016 à 13/10/2016, exclusivamente através do site www.amrigs.org.br e www.acm.org.br.
O valor da inscrição para processo seletivo do Hospital Pompéia é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais). O Exame AMRIGS que compõe a primeira fase deste processo seletivo será realizado em 13/11/2016, em local
e horário a serem divulgados pela AMRIGS. As demais informações constam no Edital da AMRIGS - parte integrante
deste Manual – e estarão disponíveis no site www.amrigs.org.br.
Procedimentos para inscrição dos programas com pré-requisitos:
Este ano o Hospital Pompéia utilizará o Exame AMRIGS, para primeira fase do processo seletivo da especialidade
de Cancerologia Clínica.
Para as demais especialidades: Cardiologia, Medicina Intensiva, Nefrologia, Nefrologia, Transplante de
Rim (Ano Opcional), R4 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Ano Opcional), de acesso indireto, com prérequisitos, as inscrições estarão abertas no período de 01/10/2016 à 15/12/2016, via internet no site
www.pompeia.org.br ou pessoalmente no Hospital Pompéia - COREME, sito à Av. Júlio de Castilhos, 2163 – 9º andar Centro – CEP 95010-005 – Caxias do Sul/RS.
O valor da inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que deverá ser depositado em nome do
Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do Sul. Banco: Banrisul – agência 0180 – conta nº 06.168.207.0-6.
A efetivação da inscrição do candidato se dará somente após o recebimento, pelo Hospital Pompéia, da
cópia de depósito e confirmação bancária do pagamento de sua taxa de inscrição.
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Documentos necessários
O Hospital Nossa Senhora de Pompéia utilizará o Currículo Lattes preenchido pelo candidato durante a
primeira etapa, havendo necessidade de imprimi-lo e de apresentá-lo no dia da entrevista.
Para candidatos estrangeiros efetivarem sua inscrição, estes devem apresentar visto de permanência,
diploma de Médico revalidado, registro em um Conselho Regional de Medicina do Brasil e certificado de proficiência em
língua portuguesa.
Para candidatos brasileiros que realizaram o curso Médico no exterior, estes devem apresentar cópia
autenticada do diploma revalidado e do registro junto ao Conselho Regional de Medicina de alguma unidade da
federação do Brasil. Estes comprovantes autenticados deverão ser entregues no período da inscrição.
Primeira fase do processo seletivo para candidatos a vagas para programas sem pré-requisitos:
A seleção compreenderá duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório por meio de Prova
Escrita Objetiva, acrescida da pontuação do PROVAB, conforme Resolução nº 02 de 27 de agosto de 2015, sob a
coordenação técnico-administrativa da AMRIGS. A segunda fase de caráter classificatório, por meio de análise de
Currículo e entrevista, sob a coordenação da COREME do Hospital Pompéia.
O Exame AMRIGS, será realizado no dia 13/11/2016.
Para realização da segunda fase do processo seletivo serão selecionados:
Clínica Médica: 20 (vinte) candidatos por vaga;
Cirurgia Geral: 20 (vinte) candidatos por vaga;
Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 15 (quinze) candidatos por vaga;
Neurocirurgia: todos os candidatos com inscrições homologadas;
Ortopedia e Traumatologia: todos os candidatos com inscrições homologadas.
A ordem classificatória obedecerá, obrigatoriamente, a nota da prova da AMRIGS, mais PROVAB, por ordem
decrescente.
Divulgação de classificados à segunda fase do processo para candidatos a vagas para programas sem prérequisitos:
O resultado do Exame AMRIGS será divulgado pela Fundatec no dia 09/12/2016. A COREME do Hospital
Pompéia disponibilizará no dia 12/12/2016, o cronograma da segunda fase do Processo Seletivo que ficará à
disposição dos candidatos na própria COREME ou no site do Hospital Pompéia: www.pompeia.org.br.
“NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE”
Processo seletivo para candidatos a vagas para programas com exigência de pré-requisitos:
Para esta fase será utilizada prova escrita, que será realizada em data e horário a serem divulgados no site do
Hospital Pompéia.
Também nesta fase será realizada a arguição e avaliação curricular da especialidade de Cancerologia
Clínica.
Segunda fase do processo seletivo para candidatos sem pré-requisitos:
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Esta fase – Arguição e Avaliação Curricular - terá um peso de 10% no total da nota.
O Hospital Nossa Senhora de Pompéia utilizará o Currículo Lattes preenchido pelo candidato durante a primeira etapa
(AMRIGS), havendo necessidade de imprimi-lo e de apresentá-lo no dia da entrevista.
A Banca Examinadora será composta por Preceptores da Residência Médica do Hospital Pompéia, Médicos
Residentes e Representante da Psicologia Institucional.
Local de aplicação da segunda fase do processo seletivo para candidatos com pré-requisitos:
A segunda fase do processo seletivo - provas, arguição e avaliação curricular - será realizada em data e
horário a serem divulgados no site do Hospital Pompéia.
Os candidatos deverão comparecer ao local determinado 30 minutos antes do início do processo seletivo.
Condições Gerais
A divulgação da classificação geral, ocorrerá no máximo em 72 horas após a finalização da segunda fase do
processo seletivo, no site www.pompeia.org.br.
“NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE”
Critérios de seleção
Considerando o exposto na Resolução nº 2/2015 CNRM/MEC, esta Instituição adotou o critério:
Primeira Fase: Exame Teórico (AMRIGS) ou prova teórica escrita: 90% (noventa por cento), mais PROVAB;
Segunda Fase: Arguição e análise de currículo: 10% (dez por cento), mais PROVAB;
Parametrização de Currículo e Entrevista
O Coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Pompéia no uso de suas atribuições, faz saber
que a análise de currículo e entrevista será realizada por uma Comissão do Programa de Residência Médica da área
escolhida, de acordo com os critérios e pesos relacionados a seguir:
Critério Analisado

Pontuação

Performance no Curso Médico

0a5

Estágios acadêmicos

0a5

Produção Científica

0a5

Língua Estrangeira

0a5

Participação em Congressos

0a5

Certificações ACLS/ATLS e outros

0a5

Máximo de pontos

30
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Durante a entrevista serão observadas as seguintes competências:
Critério Analisado

Pontuação

Capacidade de comunicação e argumentação

0 a 10

Clareza de raciocínio e coerência

0 a 10

Disponibilidade e pró atividade

0 a 10

Postura profissional

0 a 10

Atitude frente à caso clínico

0 a 10

Conhecimento/desenvoltura frente à caso clínico

0 a 10

Apresentação pessoal

0 a 10

Máximo de pontos

70

Para tal análise os candidatos serão questionados sobre:
Histórico e desenvolvimento acadêmico;
Opção pela especialidade, pela instituição;
Questão aberta: espaço para o residente argumentar sua ocupação na vaga e os cenários vinculados à sua
carreira médica e futuro profissional.
Critérios de desempate
No caso de empate na primeira fase do processo seletivo, serão chamados todos os candidatos empatados
para se submeterem à segunda fase.
Como critério de desempate na segunda fase, será levado em consideração primeiramente o maior número
de trabalhos na área pretendida, publicados em revistas científicas indexadas e a seguir o maior número de estágios
na especialidade.
Recursos
Será admitido recurso quanto à divulgação dos resultados finais:
O candidato terá direito de interpor recurso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após divulgação do
resultado final, tendo como termo inicial o 1º dia útil subseqüente à data de divulgação da lista de classificação.
Os recursos deverão ser protocolizados na Secretaria da COREME do Hospital Pompéia, Av. Júlio de
Castilhos, 2163 – Centro – Caxias do Sul – RS, no horário das 8h às 11h30min e das 14h às 17h.
O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada portanto a data do protocolo.
Os recursos devem ser digitados, conforme modelo a seguir:
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Modelo de Identificação de Recurso
Seleção Pública: Residência Médica 2017 do Hospital Nossa Senhora de Pompéia de Caxias do Sul
Candidato: _____________________________________________________________________________
Nº do Documento de Identidade:____________________________________________________________
Especialidade:__________________________________________________________________________
Fundamentação e argumentação lógica: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data: _____/____/____
Assinatura:_____________________________________________________________________________

Não serão aceitos recursos interpostos por fax, Internet, Correios, telegrama ou outro meio que não seja o
especificado neste Edital.
A Banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais.
A classificação final poderá ser alterada em função dos recursos impetrados e serão corrigidos de acordo com
o gabarito oficial definitivo.
A divulgação final dos resultados após recursos serão divulgados exclusivamente por meio do site
www.pompeia.org.br.
Na primeira fase, o recurso será analisado pela AMRIGS.
Matrícula dos aprovados
A matrícula será realizada junto ao Departamento Pessoal do Hospital Pompéia, no horário das 8h às
11h30min e das 13h30min às 17h30min, em data e horário a serem divulgados no site do Hospital Pompéia. Se o
candidato não cumprir o prazo, a vaga será automaticamente liberada para que o próximo candidato, em ordem
rigorosa na classificação, realize a sua matrícula, tendo o mesmo 1 (um) dia útil, após ser chamado e assim
sucessivamente.
**A Bolsa da Residência Médica, segue os critérios da Portaria Interministerial nº9, de 28 de junho de 2013.
Documentação necessários
Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar pessoalmente ou por procurador oficialmente
constituído, a seguinte documentação:
* Ficha de matrícula devidamente preenchida (fornecida no ato da matrícula);
* Duas cópias do RG (Órgão emissor/UF e Data);
* Três fotos 3X4, recentes;
* Cópia autenticada do Diploma Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio Grande do Sul, se já o possuir, do contrário, entregar o que já possui de outro estado e posteriormente
deverá trazer o do Rio Grande do Sul;
* Cópia autenticada do Diploma de graduação em Instituição de Ensino Superior Brasileira, para o candidato que se
inscrever na condição de concluinte do curso de Medicina, no ato da matrícula. Quando de instituição estrangeira, o
diploma de graduação deverá ser revalidado em Universidade Brasileira. Para os candidatos ainda não formados, carta
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autenticada do Diretor da Faculdade de Medicina Brasileira, confirmando que o mesmo colará grau até 31 de dezembro
de 2016. A não-observância deste item impede o candidato de assumir vaga por ventura conquistada no processo
seletivo.
Não haverá reserva de vagas, para anos subsequentes, no caso de candidatos sem a documentação entregue no
prazo hábil.
* Cópia autenticada da Declaração de conclusão ou Certificado de Residência Médica (apenas para candidatos às
especialidades com pré requisitos;
* Cópia autenticada do CPF;
* Cópia autenticada do RG (cédula de identidade) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
* Cópia autenticada do Título de Eleitor;
* Cópia autenticada do Comprovante de quitação com o serviço militar;
* Cópia simples da Carteira de vacinação;
* Cópia simples do Comprovante de inscrição do INSS
* Preenchimento da ficha de matrícula e do termo de compromisso, declarando estar ciente do regimento interno da
COREME.

Caxias do Sul, 09 de setembro de 2016.
Mais informações:
E-mail: ccp01@pompeia.org.br
www.pompeia.org.br

Dr. Osvaldo von Eye
Coordenador da COREME
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