Coordenadoria de Residência Médica
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - OSS.
Hospital Regional de Presidente Prudente, SP.

EDITAL 01/2020.
DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – Ano 2021.
Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição.
A Comissão de Residência Médica da Associação Lar São Francisco de Assis na
Providência de Deus “Hospital Regional de Presidente Prudente”, conforme dispõe a
legislação vigente, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção dos
candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos Residentes nos Programas de
Residência Médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica –
CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência Médica
reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão
Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.
A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada,
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, junto à instituição organizadora
do processo seletivo, localizada à Rua José Bongiovani, 1.297 - Bloco 01, Presidente
Prudente, SP, CEP 19050-680, Fone: (18) 3229-1546, no horário das 08 horas às 16
horas, até 48 horas após sua divulgação.
Os resultados dos recursos, solicitações de redução ou isenção da taxa de
inscrição, resultado da primeira e segunda etapa e resultado final, serão publicadas no
mural da COREME e no site da Instituição, não sendo passada nenhuma informação por
telefone.
I – DOS PROGRAMAS
ÁREAS DE ACESSO DIRETO de acordo com a Resolução 02/2006.
Nome do Programa
Duração
Vagas
Situação PRM Vagas reservadas
do PRM
oferecidas/ no SISCNRM para
as
Forças
em anos
ano de
Armadas*
PRM
PROVAB
Credenciamen
Anestesiologia
03
04
0
to 05 anos
Credenciamen
Clínica Médica
02
18
0
to 05 anos
Credenciamen
Infectologia
03
03
0
to 05 anos
Medicina de Família
Credenciamen
02
02
0
e Comunidade
to 05 anos
Credenciamen
Neurocirurgia
05
02
0
to 05 anos
Obstetrícia e
Credenciamen
03
05
0
Ginecologia
to 05 anos
Credenciamen
Oftalmologia
03
04
0
to 05 anos
Ortopedia e
Credenciamen
03
03
0
Traumatologia
to 05 anos
Credenciamen
Pediatria
03
15
0
to 05 anos
Credenciamen
Psiquiatria
03
03
0
to 05 anos
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*Número de vagas ocupadas por candidatos já aprovados e matriculados no ano anterior
que foram convocados para o Serviço Militar obrigatório, portanto já ocupada.
PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA** de acordo com a Resolução 02/2006.
Nome
Programa

do Duração do Vagas
PRM
em oferecidas/a
anos
no de PRM

Situação PRM no Vagas reservadas
SISCNRM
para
as
Forças
Armadas*
Credenciamento
Cardiologia
02
04
05 anos
0
**Cumpridos 02 anos em PRM de Clínica Médica credenciado pela CNRM.

PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL** de acordo com a Resolução 02/2006.
Nome
do Duração do Vagas
Situação PRM no Vagas reservadas
Programa
PRM
em oferecidas/a SISCNRM
para
as
Forças
anos
no de PRM
Armadas*
Credenciamento
Urologia
03
01
05 anos
0
Cirurgia
Credenciamento
Vascular
02
02
05 anos
0
**Cumpridos 02 anos em PRM de Cirurgia Geral credenciado pela CNRM.
PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL, CLÍNICA MÉDICA, INFECTOLOGIA,
NEUROLOGIA OU ANESTESIOLOGIA de acordo com a Resolução 02/2006.
Nome
do Duração do Vagas
Situação PRM no Vagas reservadas
Programa
PRM
em oferecidas/a SISCNRM
para
as
Forças
anos
no de PRM
Armadas*
Medicina
Credenciamento
Intensiva
02
02
05 anos
0
** Credenciados pela CNRM.
PRÉ-REQUISITO EM PEDIATRIA** de acordo com a Resolução 02/2006.
Nome
do Duração do Vagas
Situação PRM no Vagas reservadas
Programa
PRM
em oferecidas/a SISCNRM
para
as
Forças
anos
no de PRM
Armadas*
Medicina
Credenciamento
Intensiva
05 anos
Pediátrica
02
01
0
Credenciamento
Neonatologia
02
01
05 anos
0
Emergência
Credenciamento
Pediátrica
02
01
Provisório
0
Medicina
do
Credenciamento
Adolescente
01
01
Provisório
0
Neurologia
Credenciamento
Pediátrica
02
01
Provisório
0
**Cumpridos 02 anos em PRM de Pediatria credenciado pela CNRM.
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II - DAS INSCRIÇÕES
1. O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o
curso de graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério
da Educação – MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no Programa pretendido, ou
obteve revalidação do seu diploma segundo as leis vigentes.
2. O valor da taxa a ser cobrado será de R$ 500,00 (Quinhentos reais), a ser pago em
moeda corrente no ato da inscrição. Não serão aceitos cartões de crédito, débito ou
cheque.
3. Inscrições presenciais.
3.1. Serão realizadas as inscrições: no período de 09 de outubro a 09 de novembro de
2020, na Rua José Bongiovani, 1297 - Bloco 01, Presidente Prudente, SP, CEP 19050680, Fone: (18) 3229-1546, no horário das 08:00 às 16 horas de Segunda a Sexta - Feira,
por meio de preenchimento de formulário próprio de inscrição, onde deverá preencher
com as seguintes informações: número do CPF, RG, com o respectivo estado da
federação, órgão emissor e data da expedição, número de inscrição no CRM, ou
declaração da Instituição de Ensino na qual se graduou que cursa o último semestre em
Medicina. As informações prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato, dando a COREME o direito de excluir do processo
seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
3.2. Documentos a serem apresentados no ato da inscrição:
a) cópia da cédula de identidade;
b) cópia legível do cadastro de pessoa física – CPF;
c) cópia do documento oficial da instituição onde concluiu o curso de Medicina, ou se
estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino
informando o período em que se encontra.
d) para o médico estrangeiro ou brasileiro que fez a graduação em Medicina no exterior,
xérox autenticada do comprovante de revalidação de diploma, de acordo com a legislação
vigente;
e) para os programas com pré-requisito, apresentar comprovante de conclusão do
Programa de Residência Médica – PRM exigido, autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica ou declaração de que está cursando o último ano em PRM;
3.3. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das
condições totais previstas neste Edital.
3.4. Poderão ser realizadas inscrições mediante procuração devidamente reconhecida,
obedecendo todos os documentos e requerimentos anteriores (itens 3.1, 3.2 e 3.3).
4. Candidato estrangeiro graduado no exterior.
4.1. As inscrições serão realizadas mediante as condições referidas no item 3, exceto o
contido no item 3.2 c), além da xerox autenticada do visto de permanência definitivo no
Brasil.
5. Para solicitação de isenção ou redução de taxa de inscrição.
5.1. Em cumprimento à legislação em vigor, nos dias 09 a 23 de outubro de 2020, no
horário das 08:00 às 16:00 horas, Segunda a Sexta-Feira, impreterivelmente, a instituição
organizadora do processo seletivo receberá a pré-inscrição com pedido de redução ou
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isenção do valor da taxa de inscrição dos candidatos que preencham o perfil estipulado
pelas normas em vigor. Para tanto, o candidato deverá preencher o formulário
apresentado e entregue na secretaria da instituição organizadora pelo interessado ou, por
procurador oficialmente constituído, no seguinte endereço: Rua José Bongiovani, 1.297 Bloco 01, Presidente Prudente, SP, CEP 19050-680, Fone: (18) 3229-1546, bem como
todos os documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira exigidos em lei. Não
serão aceitos documentos pelo Correio, ou qualquer outra forma de
encaminhamento. O formulário e os documentos comprobatórios deverão ser
preenchidos em 02 vias, na COREME da Instituição organizadora do processo seletivo
para efeito de protocolo.
5.2. No caso de emprego de fraude, pelo candidato beneficiado pela redução ou
isenção da taxa de inscrição, serão adotados os procedimentos indicados no art. 4º,
da Lei 12.782, de 21/12/2007, e, se confirmada à presença de ilícito, fica o candidato
imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público pode ser
comunicado sobre o fato.
5.3. Em 27/10/2020, o deferimento ou indeferimento da solicitação de redução ou isenção
da taxa de inscrição, será publicado no site (https://www hrpresidenteprudente.org.br)
da instituição organizadora do processo seletivo.
5.4. Em caso de indeferimento poderão ser entregues recursos até o dia 29/10/2020. Os
eventuais recursos deverão ser entregues pelo interessado ou por procurador oficialmente
constituído, na COREME da instituição organizadora do processo seletivo no horário das
08 horas às 16 horas.
5.5. Em 03/11/2020, o candidato deverá dirigir-se à secretaria da instituição organizadora
do processo seletivo, para verificar se seu recurso foi deferido.
5.6. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição;
6. O processo seletivo é classificatório, portanto a inscrição e aprovação do candidato não
garantem a efetivação da sua matrícula no Programa de Residência Médica pretendido.
7. Candidatos portadores de necessidades especiais.
7.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão, no ato da inscrição,
solicitar, por escrito em duas vias, os recursos especiais que necessitem para a
realização da prova.
8. Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza.
9. São de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas, ou sua
omissão, e a apresentação de documentação falsa, arcando com a responsabilidade por
preenchimento incorreto do formulário.
10. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Residência
Médica. É vedada, a qualquer título, a mudança de opção após a efetivação da inscrição.
10.1. O candidato com pontuação do PROVAB deverá informar e documentar no ato
da inscrição, sob pena de não reconhecimento em outro momento.
10.2. A pontuação adicional na nota total obtidas nas fases, seguira o disposto na
resolução nº 35, de 9 de janeiro de 2018 da Comissão Nacional de Residência
Médica.
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10.3. Nos termos do § 1º da Resolução n. 02, de 27 de agosto de 2015 da Comissão
Nacional de Residência Médica, a pontuação adicional, não poderá elevar a nota
final do candidato para além da nota máxima prevista pelo Edital, e, a pontuação
adicional não poderá ser utilizada mais de uma vez pelo candidato após matrícula
em Programa de Residência Médica.
10.4 O candidato com pontuação da Ação Estratégica (Brasil Conta Comigo), deverá
informar e documentar no ato da inscrição, sob pena de não reconhecimento em
outro momento. Nos Termos da Resolução n. 492, 23 de março de 2020 do
Ministério da Saúde.
III – DA SELEÇÃO
11. A seleção obedecerá à Resolução n. 02, de 27 de agosto de 2015, Art. 4º, II da
CNRM, observando o mínimo de 90% para as provas objetivas (escrita e prática) e o
máximo de 10% para análise e arguição do currículo com foto.
12. Os candidatos à admissão em PRM deverão se submeter a processo de seleção
pública, obedecendo ao critério relacionado conforme se segue:
a. Exame escrito ou prova escrita* com peso 90% + análise e/ou arguição de
currículo foto 10%. Etapa eliminatória.
* teste de múltipla escolha.
12.1. Na falta do candidato em uma das fases, será automaticamente excluído do
concurso.
13. DA PROVA ESCRITA (objetiva) – Peso 9,0 (nove) – 90% da prova.
13.1. DATA: 20 de novembro de 2020.
13.2. LOCAL: Rodovia Raposo Tavares, km 572 – Limoeiro (Unoeste Campus II),
Pres. Prudente - SP, 19067-175.
13.3. HORÁRIO: início: 08:00 horas e término: 12:00 horas, os portões para acesso
estarão abertos às 07:30 horas.
13.4. Para as especialidades com acesso direto, a prova será do tipo Clínica Médica (20
questões), Cirurgia Geral (20 questões), Pediatria (20 questões), Obstetrícia e
Ginecologia (20 questões), Medicina Preventiva e Social (20 questões) e terá o peso de
90% (noventa por cento), com duração de 04 horas a partir do início da prova, versando
sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em Medicina, com igual número de
questões e mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral,
Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.
13.5.Para as outras especialidades, no certame do processo seletivo as questões
versarão as descrições do anexo I e anexo II.
13.6. O prazo para recurso contra questões da prova é de 48 horas após publicação do
gabarito.
14. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO com foto – Peso 1,0 (um ponto), sendo entrevista 0,5
(meio ponto) e avaliação curricular 0,5 (meio ponto) – 10% da prova.
14.1. DATA: As entrevistas ocorrerão entre os dias 02 a 04 de dezembro de 2020.
14.2. LOCAL: Hospital Regional de Presidente Prudente, na Rua José Bongiovani,
1297 - Bloco 01, Presidente Prudente, SP, CEP 19050-680, Fone: (18) 3229-1546.
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14.3. A entrevista e avaliação curricular da área de Anestesiologia, será realizada no dia
02 de dezembro de 2020, às 08:00 horas.
14.3.1 A entrevista e avaliação curricular da área de Infectologia, será realizada no dia
02 de dezembro de 2020, às 10:00 horas.
14.3.2 A entrevista e avaliação curricular das áreas de Neonatologia, Emergência
Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Intensiva Pediátrica, Neurologia
Pediátrica e Pediatria, serão realizadas no dia 02 de dezembro de 2020 às 13 horas.
14.3.3 A entrevista e avaliação curricular das áreas de Cardiologia e Neurocirurgia, serão
realizadas no dia 03 de dezembro de 2020 às 08:00 horas.
14.3.4 A entrevista e avaliação curricular das áreas de Clínica Médica e Ortopedia e
Traumatologia, serão realizadas no dia 03 de dezembro de 2020 às 13:30 horas.
14.3.5 A entrevista e avaliação curricular das áreas de Ginecologia e Obstetrícia e
Oftalmologia, serão realizadas no dia 04 de dezembro de 2020 às 07:00 horas.
14.3.5.1 Serão analisados na entrevista e avaliação curricular de Ginecologia e
Obstetrícia - Produção na área de Ginecologia e obstetrícia, sendo: trabalho e relato de
caso apresentados em congresso ou publicados, estágios, cursos e participação em
Congresso.
Bibliografia para entrevista – Novak, Tratado de Ginecologia, Berek & Novak, ed.
Guanabara-Koogan, 15ª edição, 2014. ZUGAIB, Obstetrícia, Marcelo Zugabib e Rossana
Pulcinelli, ed. Manoele, 3ª Edição, 2018.
14.3.5.2 Serão analisados na entrevista e avaliação curricular de Oftalmologia - Produção

na área de Oftalmologia, sendo: trabalho e relato de caso apresentados em congresso ou
publicados, estágios, cursos e participação em Congresso.
Bibliografia para entrevista - Jack J. Kanski 6 edição; Oftalmologia Clínica; Uma
Abordagem sistemática. Temas a serem questionados: Técnicas de exame Ocular,
Técnicas de Imagem, Malformações de Desenvolvimento e Anomalia, Pálpebras,
Sistema de Drenagem Lacrimal, Órbita, Distúrbios do Olho Seco, Conjuntiva, Córnea,
Cirurgia da Córnea e Refrativa, Episclera e Esclera, Cristalino Catarata; Glaucoma;
Uveíte, Tumores Oculares e causas Relacionadas, Doença Vascular da Retina, Distúrbios
Maculares Adquiridos e condições relacionadas, Distrofias do Fundo de olho,
Descolamento de Retina, Opacidades Vítreas, Estrabismo, Trauma, Neuroftalmologia,
Distúrbios induzidos por Medicamentos, Doenças sistêmicas.
14.3.6 A entrevista e avaliação curricular da área de Urologia, será realizada no dia 04 de
dezembro de 2020 às 07:30 horas.
14.3.7 A entrevista e avaliação curricular da área de Cirurgia Vascular, será realizada no dia 04 de
dezembro de 2020 às 08:00 horas.
14.3.8 A entrevista e avaliação curricular da área de Medicina Intensiva, será realizada no dia 04
de dezembro às 09:00 horas.
14.3.9 A entrevista e avaliação curricular das áreas de Medicina de Família e Comunidade e
Psiquiatria, serão realizadas no dia 04 de dezembro de 2020 às 13:30 horas.

14.4. Os candidatos deverão entregar uma cópia do seu currículo com foto no início da
prova objetiva, no dia 20 de novembro de 2020, às 08:00 horas.
14.5. Os candidatos que não entregarem o currículo, no prazo definido no edital não fará
jus a pontuação da avaliação curricular.
14.6. Serão selecionados para arguição e análise de curriculum os candidatos que
obtiverem a média na Prova Objetiva, respeitando o limite de 05 candidatos por vaga,
porém se houver empate, todos concorrerão.
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14.7. A análise do currículo com foto será realizada pelo Supervisor da Área do Programa
de Residência Médica, para qual o candidato se inscreveu, com valor máximo de 10% do
total da nota.
14.8. As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas implicarão reprovação do
candidato.
15. O gabarito será publicado no mural da COREME e no site da Instituição organizadora
do processo seletivo, no dia 20 de novembro de 2020, às 14 horas, no seguinte
endereço: Rua José Bongiovani, 1297 - Bloco 01, Presidente Prudente, SP, CEP 19050680, Fone: (18) 3229-1546.
16. Conforme exigência detalhada no Edital, o candidato deverá transcrever as respostas
da prova para a folha de respostas, com caneta esferográfica preta ou azul, que será o
único documento válido para a correção e classificação.
17. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 minutos de
seu início.
17.1. Não haverá substituição da folha de respostas, que é única, por erro do candidato.
17.2. Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de
resposta, a critério da comissão responsável, especificada no Edital.
18. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos
exemplares dos cadernos de questões.
19. O gabarito da prova objetiva será afixado nos quadros de avisos da Comissão de
Residência Médica – COREME da instituição responsável pelo certame, no dia 20 de
novembro de 2020, às 14 horas.
19.1. Admitir-se-á recurso ao gabarito da prova objetiva, que deverá ser dirigido à
COREME da instituição responsável pelo processo seletivo e protocolado na sua
secretaria até às 15 horas, do dia 24 de novembro de 2020.
20. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
20.1. Após o início das provas às 08 horas, as portas serão fechadas. O candidato que
chegar após o fechamento dos portões não terá acesso ao prédio e será
automaticamente excluído do Processo Seletivo.
20.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de
exame após o início das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de
qualquer natureza, mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de
Pager, de Beeper, de controle remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de
qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios, de livros, de anotações, de
impressos ou de qualquer outro material de consulta. Não será permitido, durante a
realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou
bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for identificado
com qualquer dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob pena de
imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova.
20.3 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos
na sala de exame.
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20.4. O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença
dos candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas.
20.5. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, junto com a folha de
respostas da prova;
20.6. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas;
20.7. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das
provas no horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade
durante a realização do processo seletivo ou deixar de entregar o caderno de questões e
a folha de respostas.
20.8. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado no
comprovante da inscrição, por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à
Coordenação do Processo Seletivo, com antecedência mínima de uma hora, com o
boletim de ocorrência, ou assinar termo de compromisso da apresentação do boletim de
ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, assinando ainda termo de ciência de que o
não cumprimento dessa apresentação resultará na sua exclusão deste Processo Seletivo.
20.9. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O
candidato que não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste
processo de seleção.
20.10. O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (azul
ou preta) e documento oficial de identificação, informado no formulário de inscrição, e
comprovante da inscrição.
20.11. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o
impresso na folha de gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser
substituída.
20.12. Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões
sem resposta assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais
de uma resposta assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura.
21. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão permanecer até o
fechamento da ata da sala de prova.
IV - DOS RESULTADOS
22. O resultado da prova escrita será divulgado no mural da COREME e no site da
Instituição organizadora do processo seletivo, no dia 30 de novembro de 2020, às 14
horas, serão divulgados os nomes em ordem alfabética e o número do CPF.
22.1. O prazo para recurso da prova escrita é de 48 horas após a publicação.
22.2. A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: prova escrita
(peso 09) + análise de currículo com foto (peso 01) = 10
23. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a
seguinte ordem:
A. maior nota da prova escrita (objetiva);
B. maior idade.
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V - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
24 DATA: 18 de dezembro de 2020, às 17 horas.
24.1. A lista dos aprovados na primeira fase será publica em ordem alfabética, e o
número do CPF.
24.2. Depois de extinto o período de recursos, o resultado definitivo será homologado e
publicado no site da Instituição organizadora e nos quadros de avisos da Coordenadoria
de Residência Médica – COREME, Rua José Bongiovani, 1297 - Bloco 01, Presidente
Prudente, SP, CEP 19050-680, Fone: (18) 3229-1546, no dia 21 de dezembro de 2020 às
17:00 horas.
24.3. Na publicação do resultado final constará a relação dos aprovados e a lista de
espera em ordem de classificação, contendo o nome do candidato, a respectiva nota final,
e o número do CPF.

VI - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
25. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser endereçada à
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis,
importante respaldo jurídico.
26. Os recursos deverão ser digitados e assinados apresentados, em duas vias, conforme
modelo constante no anexo III.
27. Ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recursos para
cada questão.
28. O deferimento aos recursos ficará à disposição dos candidatos na sala da COREME
da instituição responsável pelo certame. A decisão final da Banca Examinadora será
irrecorrível.
29. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto no item VI serão
indeferidos.
VII – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS
30. As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação nas
provas de acordo com a existência de vaga devidamente autorizada pela Comissão
Nacional de Residência Médica e a existência de bolsa de estudo.
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VIII – DA MATRÍCULA
31. DATA: 04 a 14 de janeiro de 2021.
32. LOCAL: Coordenadoria de Residência Médica – CORME, Rua José Bongiovani, 1297
- Bloco 01, Presidente Prudente, SP, CEP 19050-680, Fone: (18) 3229-1546.
33. HORÁRIO: 08 às 16 horas.
34. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar, pessoalmente ou por
procurador oficialmente constituído, a seguinte documentação em folha separada:
34.1. Ficha de cadastro devidamente preenchida (na COREME).
34.2. (02) Fotos 3X4 recentes e coloridas.
34.3. 02 cópias do RG.
34.4. 02 cópias do CPF.
34.5. 02 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento.
34.6. Comprovante de inscrição no INSS (NIT, PIS OU PASEP).
34.7. Comprovante de tipo sanguíneo
34.8. 02 cópias do diploma de Médico
34.9. 02 cópias do título de eleitor
34.10. 02 cópias do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado
(UF).
34.11. 02 Cópias de comprovante de endereço.
34.12. O candidato que se inscreveu na condição de concluinte do curso de Medicina, no
ato da matrícula deverá comprovar a conclusão do curso médico, por meio de documento
oficial, expedido pela instituição de ensino responsável pelo curso de Medicina
correspondente. A declaração de conclusão do curso médico será aceita a título
provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o diploma deverá ser
apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início do Programa
de Residência Médica, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano seguinte
e o respectivo registro no Conselho.
35. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à
Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2011 e Parecer da Consultoria Jurídica do
Ministério da Educação.
36. Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado por procurador
oficialmente constituído, desde que atenda a todos os requisitos determinados neste
Edital.
37. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no período
estipulado para matrícula implicará a perda da vaga.

IX - CANDIDATO MÉDICO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM GRADUAÇÃO NO
EXTERIOR
38. O candidato brasileiro que fez curso de graduação em medicina no exterior ou médico
estrangeiro que se inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá
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apresentar documento de revalidação do mesmo por universidade pública competente no
Brasil, na forma da legislação vigente, para que seja deferida sua matrícula. Quando
estrangeiro, apresentar xerox autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil.

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
39. As vagas reservadas em função de candidatos selecionados, classificados e
matriculados e que foram chamados para o serviço militar, PROVAB ou que tenham
afastamento autorizado, estão aditadas ao número total de bolsas.
40. Os candidatos aprovados e matriculados deverão apresentar até 30 dias após o
seu início, o registro definitivo no CREMESP, sob pena de desligamento automático
da residência.
41. Os candidatos classificados e matriculados que forem convocados para o serviço
militar ou participantes do PROVAB, terão direito à reserva de vaga, de acordo com
Resolução da CNRM, devendo apresentar declaração confirmatória da autoridade
competente.
42. Os candidatos que ingressarem na residência médica farão jus a uma bolsa de acordo
com o estabelecido pela Lei Federal 11.381, de 01/12/2006.
43. A COREME não oferece auxílio moradia aos residentes, conforme Regimento Interno
Art. 23, item 4, e Lei 12.514, de 28 de outubro de 2011, no seu art. 4º, parágrafo 5º, inciso
III.
44. Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de
classificação, até o número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência
Médica - CNRM/MEC que correspondem às bolsas oferecidas.
45. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das
condições referentes à seleção e demais disposições e as estabelecidas pelo regimento
interno da COREME, constantes neste Edital.
46. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não
preenchidas será realizada no dia 01 a 20 de fevereiro de 2021, fixados no quadro de
avisos da Coordenadoria de Residência Médica – COREME ou por telefone e e-mail. O
candidato que não se apresentar neste referido prazo de 48 horas, respeitando a
resolução n° 01, de janeiro de 2017 da Comissão Nacional de Residência Médica, será
considerado desistente e, portanto, desclassificado.
47. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação
decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone,
etc.).
48. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado será
convocado o próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação, a
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resolução nº 01 de janeiro de 2017 CNRM, no período máximo de 60 dias após o início do
Programa (01/03/2015).
49. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano do programa de Residência Médica
credenciado pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano
de 2021 poderá requerer o trancamento de matrícula por um período de 01 (um) ano,
desde que formalizado até 30 (trinta) dias após o início das atividades da residência
médica, nos termos da Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2011. Não haverá
prorrogação por período superior a um ano.
50. No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de Compromisso, no
qual declararão plena ciência do teor do Regimento Interno dos programas de Residência
Médica.
51. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa de
Residência Médica no prazo de 48 horas após a data do início das atividades em 01 de
março de 2021, será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo
seletivo, sendo convocado o próximo candidato da lista classificatória.
52. Após 31/03/2021 este processo seletivo perderá sua validade.
52.1 Seguindo o Resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, N°. 01,
de Janeiro de 2017, no seu art.4º, após 15 de março de 2021, só serão convocados os
candidatos que não tiverem matriculas em outra Instituição.
53. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais
complementares que vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência
Médica e afins, contendo alterações.
54. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do processo seletivo.
Local, data e assinatura (s).
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XI - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS
Inscrições (Item 3.1)

Datas
09 de outubro a 09 de novembro de
2020.
Solicitação de isenção ou redução de taxa de 09 a 23 de outubro de 2020.
inscrição. (Item 5.1)
Solicitação de condição adequada para 09 de outubro a 09 de novembro de
realização da prova por candidato com 2020.
necessidade especial. (Item 7.1)
Data da prova – 1a etapa (Item 13.1)
20 de novembro de 2020, as 08:00
horas.
Entrega dos Currículos com foto. (Item 14.4) No dia da prova, até as 08:00 horas.
Divulgação do gabarito. (Item 15.)

20 de novembro de 2020, as 14:00
horas.
Prazo para recursos contra questões da 48 horas após a aplicação da prova.
prova.
Divulgação do gabarito após recurso.
26 de novembro de 2020, as 14:00
horas.
Prazo para recursos contra o resultado da 1ª 48 horas após publicação.
Etapa.
Divulgação dos selecionados para 2ª Etapa. 30 de dezembro de 2020, as 14:00
horas.
Data da prova – 2ª etapa. (Item 14.1)
02 a 04 de dezembro de 2020.
Resultado final. (Item 24)
Convocação de excedentes – 2ª Chamada.

18 de dezembro de 2020, as 17:00
horas.
01 a 20 de fevereiro de 2021.

Matrícula dos aprovados no Processo 04 a 14 de janeiro de 2021, até as
Seletivo.
16:00 horas.
Confirmação interesse ou desistência dos
selecionados na 1ª chamada (será
substituído, POR MATRÍCULA .....)
Início da Residência.
01 de março de 2021.

Presidente Prudente, 25 de setembro de 2020.
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ANEXO I
Temas para o Concurso de Residência Médica do
Hospital Regional de Presidente Prudente
I - Clínica Médica
01 – Demências;
02 – Depressão;
03 – Hipertensão Arterial Sistêmica Primária e Secundária;
04 – Infecções pulmonares;
05 – Neoplasias de Pulmão;
06 – Insuficiência Respiratória;
07 – Doenças Pulmonar Obstrutiva Crônica
08 - Asma
09 – Hipertensão Arterial Pulmonar;
10 – Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
11 – Doença Coronariana;
12 – Distúrbio Ritmo Cardíaco;
13 – Hipertensão Pulmonar;
14 – Doença do Pericárdio;
15 – Miocardite e Miocardiopatias;
16 – Anemias;
17 – Leucemias;
18 – Linfomas;
19 – Distúrbios de Coagulação;
20 – Úlcera Péptica;
21 – Doença Inflamatória Intestinal;
22 – Peritonites;
23 – Cirrose Hepática;
24 – Hepatites
25 – Pancreatites
26 – Vasculites;
27 – Artrites;
28 – Osteomielites;
29 – Distúrbios do Equilíbrio Hidro-Eletrolítico;
30 – Distúrbios do Equilíbrio Ácido-Básico;
31 – Insuficiência renal aguda;
32 – Insuficiência renal crônica;
33 – Glomerulonefrites;
34 – Cefaléia;
35 – Epilepsia;
36 – Acidente Vascular Encefálico;
37 – Coma;
38 – Neuropatias periféricas;
39 – Distúrbios miopáticos;
40 – Diabetes Melitus;
41 – Doenças da tireóide;
42 – Dislipidemias;
43 – Obesidade;
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44 – Desnutrição;
45 – Febre de origem indeterminada;
46 – Infecções do Sistema Nervoso Central;
47 – Infecções Hospitalares;
48 – Imunização;
49 – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida;
50 – Doenças Sexualmente Transmissíveis;
51 – Infecções Virais e Infecções Bacterianas.
52- Intoxicações Exógenas.

II - SAUDE COLETIVA
01 – Organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde;
02 – Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90);
03 – Vigilância Sanitária Lei 9782/99: Conceito, abrangência e funções;
04 – Modelos de Saúde-Doença;
05 – Lógica Epidemiológica e Conceitos Básicos: Conceito de Risco e Fatores de Risco;
06 – Diagnóstico em Epidemiológia: Teoria da Medida, Validade, Confiabilidade, Bases
Clínicas;
07 – Bases do Método Epidemiológico: Problematização, Variáveis e Hipóteses
Epidemiológicas;
08 – Indicadores Epidemiológicos: Morbidade, Mortalidade e Indicadores Compostos;
09 – Tipos de Estudo em Epidemiologia: Ecológicos, Seccionais, de Coorte, Caso
Controle, de Intervenção;
10 – Análise de Dados Epidemiológicos: medidas de associação;
11 – Vieses tipos e classificação;
12 – Epidemiologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias;
– Tuberculose;
– Leishmaniose Visceral;
– AIDS;
– Sífilis Adquirida e Congênita;
– Sarampo;
– Febre Amarela;
– Dengue;
– Influenza;
13 – Epidemiologia do Envelhecimento e das Doenças Crônico-Degenerativas;
– Câncer;
– Hipertensão Arterial Sistêmica;
– Diabetes;
– Demências;
14 – Epidemiologia da Violência;
15 – Imunoprofilaxia das Doenças Infecciosas;
16 – Preenchimento da Declaração de Óbito;
17 – Bioética;
18 – Ética no relacionamento profissional;
19 – Prontuário Médico;
20 – Responsabilidade Civil do Médico e
21 – Saúde do trabalhador.
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III - PEDIATRIA
1 – Puericultura:
– Anamnese e exame físico do recém-nascido ao adolescente
– Aleitamento materno
– Alimentação na primeira infância
– Desvitaminoses
– Suplementação de ferro, oligoelementos e vitaminas
– Crescimento e desenvolvimento
– Prevenção de acidentes
– Violência contra criança e o adolescente
– Síndromes genéticas
– Anemias carenciais
– Parasitoses
– Imunização
– Ecopediatria
– Dermatopatias da infância
2 – Hebiatria:
– Distúrbios alimentares
– Consulta do adolescente
– Síndrome do adolescente normal
– Doenças sexualmente transmissível
3 – Neuropediatria:
– Anamnese e exame físico neurológico do recém-nascido ao adolescente
– Infecções do SNC congênitas e adquiridas
– Epilepsia na infância e no adolescente
4 – Cardiopediatria:
– Cardiopatias congênitas acianóticas e cianóticas
– Insuficiência cardíaca
– Arritmias
– Eletrocardiograma
5 – Gastropediatria:
– Terapia de reidratação oral
– Terapia nutricional na infância
– Hepatopatias
– Icterícias colestáticas
– Refluxo gastroesofágico
– Diarréia aguda e crônica
– Constipação
6 – Infectopediatria:
– Sífilis congênita e adquirida
– Adenomegalias
– Doenças exantemáticas
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– Infecções congênitas
– HIV
7 – Pneumologia:
– Tuberculose
– Asma
– Fibrose cística
– Pneumonia
– Bronquiolite
– Síndrome gripal
– IVAS
8 – Reumatologia:
– Artrite reumatóide juvenil
– Vasculites
– Lúpus
9 – Endocrinopediatria:
– Diabetes mellitus
– Cetoacidose diabéticas
– Hiperplasia adrenal congênita
– Hipotireoidismo congênito
10 – Hematopediatria:
– Anemias hemolíticas e complicações
– Distúrbios hemorrágicos
– Leucoses
11 – Nefropediatria:
– Insuficiência renal aguda
– Síndrome nefrítica
– Síndrome nefrótica
– Infecção do trato urinário
– Síndrome hemolítica urêmica
12 – Emergência:
– Atendimento do paciente politraumatizado
– Choque
– Desidratação
– Escorpionismo e animais peçonhentos
– Distúrbio hidroeletrolítico
– Distúrbio ácido básico
– Anafilaxia
– Parada cardiorrespiratória
– Insuficiência respiratória aguda
13 – Neonatologia:
– Reanimação neonatal
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– Triagem neonatal
– Icterícia neonatal
– Mal formações congênitas
– Alojamento conjunto
– Mãe canguru
– Recém Nascido PIG, GIG e pré-termo
– Distúrbios respiratórios no período neonatal
– Hipoglicemia neonatal
14 – Cirurgia Pediátrica:
– Estenose hipertrófica do piloro;
– Abdome agudo;
– Fimose e hipospádia e
– Hérnias umbelical e inguinal.

IV – Ginecologia e Obstetrícia
01 – Assistência ao pré-natal normal;
02 – Assistência ao pré-natal de alto risco;
03 – Assistência ao parto normal;
04 – Assistência ao parto de alto risco;
05 – Diabetes em gravidez;
06 – Doença hipertensiva específica da gravidez;
07 – Puerpério – lactação;
08 – Doenças infecciosas em gravidez;
09 – Neoplasia trofoblástica gestacional;
10 – Infecção puerperal;
11 – Sangramento na primeira metade da gestação;
12 – Sangramento na segunda metade da gestação;
13 – Gravidez ectópica;
14 – Prematuridade;
15 – Maturidade fetal;
16 – Vitalidade fetal;
17 – Intercorrências clínicas em gravidez;
18 – Contracepção;
19 – Câncer de colo de útero;
20 – Interpretação e conduta da citologia oncológica do colo uterino;
21 – Doenças benignas da mama;
22 – Câncer de mama
23 – Câncer de útero;
24 – Miomatose;
25 – Endometriose;
26 – Adenomiose;
27 – Doenças benignas do ovário;
28 – Câncer de ovário;
29 – Dor pélvica crônica;
30 – Ultrassom em ginecologia;
31 – Amenorreia
32 – Oligomenorreia;
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33 – Hemorragia uterina anormal;
34 – Doença inflamatória pélvica;
35 – Climatério – menopausa;
36 – Incontinência urinária e
37 – Distopias genitais.

V - Clínica Cirúrgica
01 – Pré e pós-operatório;
02 – Resposta neuro-endócrino-metabólica ao trauma
03 – Reposição nutriocional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico
04 – Cicatrização de feridas;
05 – Hemostasia;
06 – Hemorragia externa e interna/;
07 – Infecção e antibioticoterapia em cirurgia;
08 – Noções de anestesia;
09 – Tétano e mordedura de animais;
10 – Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo;
11 – Cirurgia minimamente invasiva e robótica
12 – Doenças da parede abdominal.
13 – Noções para Cirurgia Geral em Oncologia;
14 – Cuidados paliativos;
15 – Tratamento cirúrgico da Obesidade;
16 – Abdome agudo;
17 – Doenças do esôfago, estômago e duodeno;
18 – Doenças do pâncreas, vias biliares e baço;
19 – Cirrose e hipertensão portal;
20 – Neoplasias do fígado;
21 – Doenças inflamatórias do cólon e reto
22 – Neoplasias do cólon e reto.
23 – Avaliação e atendimento do paciente politraumatizado;
24 – Choque;
25 – Trauma de crânio;
26 – Trauma de tórax;
27 – Trauma abdominal;
28 – Trauma de extremidades
29 – Queimaduras.
30 – Doença Vascular Aneurismática;
31 – Doença arterial oclusiva
32 – Trombose venosa profunda.
33 – Anestesia venosa;
34 – Anestesia inalatória;
35 – Cefaléia pós raqui
36 – Monitorização.
37 – Trauma uro-genital;
38 – Doenças da próstata;
39 – Litíase urinária
40 – Tumores benignos e malignos da cabeça e pescoço
41 – Síndrome do respirador oral;
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42 – Urgências em otorrinolaringologia;
43 – Traumatologia de face;
44 – Infecções de vias aéreas superiores (otites médias, rinossinusite,
faringotonsilites e suas complicações);
45 – Disfagia;
46 – Disfonia
47 – Perdas auditivas.
48 – Traumas ortopédicos
49 – Osteoartroses e osteoartrites
50 – Osteoporose
51 – Lesões epifisárias na infância e na adolescência
52 – Deformidades congênitas e adquiridas
53 – Lesões de esforço repetitivo
54 – Infecções ósteo-articulares: tuberculose, osteomielite, artrite séptica
55 – Fraturas Expostas
56 – Traumatismo do sistema músculo esquelético
57 – Reabilitação; próteses e aparelhos
58 – Diagnóstico por imagem em ortopedia
59 – Prevenção em traumato-ortopedia
60 - Tumores de pele (benignos e malignos)
61 - Princípios de enxerto e retalho
62 - Trauma vascular
63- Oclusão arterial aguda
64- Insuficiência venosa crônica
65- Pé diabético

ANEXO II
Temas para o Concurso de Residência Médica com Pré-Requisito do
Hospital Regional de Presidente Prudente
I – Neonatologia
Todo conteúdo de Pediatria e mais:
01 – Asfixia perinatal;
02 – Distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico no recém-nascido;
03 – Abordagem do recém-nascido com suspeita de cardiopatia congênita;
04 – Anemias no período neonatal;
05 – Dermatopatias no período neonatal;
06 – Sepse neonatal precoce e tardia;
07 – Seguimento ambulatorial do recém-nascido de risco;
08 – Reanimação neonatal do prematuro;
09 – Convulsão no período neonatal;
10 – Distúrbios hemorrágicos no recém-nascidos;
11 – Procedimentos comuns em neonatologias;
12 – Doenças ortopédicas no período neonatal;
13 – Retinopatia da prematuridade;
20
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - OSS.
Rua José Bongiovani, 1297 - Bloco 01 – CEP 19050-680 Presidente Prudente, SP.
Fone: (18) 3229-1546 – e-mail: coreme.hrpp@alsf.org.br.

Coordenadoria de Residência Médica
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - OSS.
Hospital Regional de Presidente Prudente, SP.

14 – Infecções bacterianas e fúngicas no período neonatal: profilaxia, diagnóstico e tratamento e
15 – Endocardite.

II – Medicina Intensiva Pediátrica e Emergência Pediátrica.
Todo conteúdo de Pediatria, Neonatologia e mais:
01 – Tamponamento Cardíaco;
02 – Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca;
03 – Emergências hipertensivas;
04 – Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico;
05 – Reposição Hipertônica;
06 – Drogas vasoativas;
07 – Morte Encefálica;
08 – Monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva;
09 – Estado de mal asmático;
10 – Embolismo pulmonar;
11 – Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo;
12 – Broncoaspiração;
13 – Suporte ventilatório mecânico invasivo e não invasivo: indicações, métodos e controle;
14 – Infecções bacterianas e fúngicas: profilaxia, diagnóstico e tratamento;
15 – Sepse;
16 – Endocardite Bacteriana;
17 – Tétano, malária, febre amarela, dengue e leptospirose;
18 – Comas;
19 – Acidentes vasculares encefálicos;
20 – Hipertensão endocraniana;
21 – Estado de mal epilético;
22 – Morte cerebral;
23 – Hemorragia digestiva alta e baixa;
24 – Insuficiência hepática;
25 – Crise tireotóxica;
26 – Insuficiência supra-renal aguda;
27 – Rabdomiólise;
28 – Diabetes insípidus;
29 – Síndrome de secreção inapropriada de ADH;
30 – Métodos dialíticos;
31 – Coagulação intravascular disseminada;
32 – Uso de hemoderivados e substitutos do plasma;
33 – Grande queimado;
34 – Intoxicações exógenas;
35 – Procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento (Intubação traqueal / Cateterização
venosa central / Pericardiocentese / Drenagem pleural / Raquicentese);
36 – Métodos de imagem na emergência;
37 – Aspectos éticos;
38 – Sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular e
39 – Lise Tumoral.
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III – Neuropediatria
Todo conteúdo de Pediatria e mais:
01 – Anamnese e exame neurológico do recém-nascido ao adolescente;
02 – Infecções do sistema nervoso congênitas e adquiridas;
03 – Epilepsias da infância e do adolescente;
04 – Cromossomopatias;
05 – Encefalopatias não progressivas e progressivas;
06 – Doenças neurocutâneas;
07 – Hipertensão intracraniana;
08 – Hidrocefalia;
09 – Cranioestenose;
10 – Autismo;
11 – Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar;
12 – Cefaléias agudas e crônicas;
13 – Traumatismo cranioencefálico e raquimedular;
14 – Transtorno do deficit de atenção e hiperatividade e
15 – Morte encefálica.

IV – Hebiatria
Todo conteúdo de Pediatria e mais:
01 – Crescimento e Desenvolvimento Puberal;
02 – Desenvolvimento Psicológico;
03 – Síndrome da Adolescência Normal;
04 – Sexualidade;
05 – Nutrição;
06 – Atenção Integral à Saúde do Adolescente;
07 – Família e Adolescência;
08 – Escola e Adolescência;
09 – Saúde e Trabalho;
10 – Atividade Física;
11 – O Adolescente Portador de Patologia Crônica;
12 – Infecções Sexualmente Transmissíveis e Reprodutiva na Adolescência;
13 – Violência;
14 – Violência Sexual;
15 – Mortalidade na Adolescência;
16 – Dermatopatologia;
17 – Patologias endócrinas;
18 – Ginecologia infanto puberal;
19 – Transtornos Alimentares
20 – Saúde Mental e adolescência
21 – Doenças ortopédicas na adolescência.
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ANEXO III
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOBRE (assinale opção)
Prova

PROTOCOLO n.
__________________
(USO DA COREME)

Gabarito

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME COMPLETO:
RG ou REGISTRO DE ESTRANGEIRO n.
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

CPF n.
ACESSO
DIRETO

ESPECIALIDADES

NOME DO PROGRAMA:
RECURSO
NUMERO DA QUESTÃO =
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:

______________
Candidato
USO DA COREME:

Deferido

Indeferido

ASSINATURA DO CANDIDATO OU PROCURADOR _____________________________.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOBRE
NUMERO DA QUESTÃO =
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PROTOCOLO
__________________
(USO DA COREME)
DATA

