EDITAL 2021
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA PROGRAMA DE
PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA (2 ANOS)
Edital e normas de Seleção para Residência Médica PROGRAMA DE PRÉ
REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA (2 ANOS), reconhecida pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM-MEC) - Ato autorizativo da Coordenação Geral de
Residências em Saúde – Ofício - Circular nº 56/2018/CGRS/DDES/SESU/SESU-MEC
(atualização em 06/11/2018).
A Direção do Hospital Unimed São Domingos, conforme dispõe a legislação
vigente, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para
preenchimento de duas vagas para Médicos Residentes no Programa de Pré Requisito
em Área Cirúrgica Básica, conforme instruções a seguir.
O presente processo seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do
presente instrumento, elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal
pertinente, bem como demais instruções normativas expedidas pela Comissão Nacional
de Residência Médica - CNRM/MEC.
I – DO CALENDÁRIO
Inscrições...................: de 22/12/2020 a 26/01/2021
Inscrições via Correio.: postagem até dia 18/01/2021
Provas .......................: 29/01/2021
Resultados.................: 02/02/2021
Matrículas..................: 04 e 05/02/2021
II - DO PROGRAMA
PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA

Vagas
02

Duração
2 anos

Situação PRM
Credenciamento
Provisório

O Programa Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica, com duração de 2 anos, não
confere Título de Especialista ao término, mas permite que o candidato concorra para
residência na especialidade cirúrgica. Irá certificá-lo a realizar os procedimentos
capacitados, não podendo anunciar-se especialista em Cirurgia Geral.
III - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas no período de 22/12/2020 a 26/01/2021, das 8h00
às 12h00 e das 14h às 16h30, de segunda a sexta-feira, na secretaria da COREME, Rua Dr.
Cervantes Ângulo, 255, Catanduva, SP, fone (17) 3531 5020, mediante o preenchimento
da ficha de inscrição e apresentação de fotocópia do Currículo Vitae e/ou Lattes com
documentos comprobatórios da graduação, histórico escolar, RG e CPF, encadernados

em espiral, 1 foto 3x4, e o pagamento da taxa de R$150,00 (cento e cinquenta reais),
conforme as instruções abaixo:
a) As inscrições poderão ser feitas pelos correios; mediante solicitação da ficha de
inscrição pelo e-mail secretaria@hsdunimed.com.br e depósito bancário da taxa de
inscrição, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na conta corrente: 13006470 - 6 - Agência:
0003 – Banco Santander - Unimed de Catanduva Cooperativa de Trabalho Médico;
devendo encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada,
comprovante do depósito bancário e demais documentos acima especificados, via Sedex
com data de postagem até o dia 18/01/2021 no endereço: Secretaria da COREME, Rua
Dr. Cervantes Ângulo, 255, Parque Joaquim Lopes, CEP 15.800-640 - Catanduva, SP.
b) Candidato portador de deficiência, que necessitar de prova especial e/ou
condição especial para realização da prova, deverá especificar as necessidades no
formulário de inscrição.
c) Não há isenção parcial, total ou devolução da taxa de inscrição.
d) Candidato que possua duas especialidades, desde que não se constituam em
pré-requisito, não poderá participar do processo seletivo, pois é vedado ao médico
realizar programa de Residência Médica em mais de duas especialidades diferentes.
e) Ao inscrever-se, o candidato preenche a ficha de inscrição, declarando, sob as
penas da lei, de acordo com a Resolução 02/2006, que é graduado em medicina.
f) Candidatos participantes do PROVAB devem apresentar a declaração expedida
pela SGTES, original e cópia, no ato da inscrição.
g) Candidatos que tiverem ingressado nos programas de Residência em Medicina
de Família e Comunidade (MFC) ou Medicina Geral de Família e Comunidade (MGFC) a
partir de 2015, que já tenham concluído ou que concluirão o programa em 28/02/2021,
o candidato deverá requerer a pontuação adicional no ato da inscrição no Concurso,
apresentando o Certificado de Conclusão da Residência Médica OU declaração de
matrícula com data prevista da conclusão da Residência Médica para 28/02/2021, para
fins de comprovação do direito à bonificação.
O candidato que não comprovar o direito à bonificação no ato da inscrição não
fará jus à pontuação adicional e não poderá requerê-la posteriormente.
h) Informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail
secretaria@hsdunimed.com.br, telefone (17) 3531-5020, ou pessoalmente na COREME,
das 8h00 às 12h00 e das 14h às 16h30, de segunda a sexta-feira, na secretaria da
COREME, Rua Dr. Cervantes Ângulo, 255, Parque Joaquim Lopes, Catanduva, SP.
IV. DO PROCESSO SELETIVO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
O Processo Seletivo, consoante disposto na Resolução CNRM nº 2 de 27/08/2015,
acontecerá no dia 29/01/2021, às 8h30min, sequencialmente, nas dependências do
Hospital Unimed São Domingos, Rua Dr. Cervantes Ângulo, 255, Catanduva, SP, e será
realizado em duas fases:
- 1ª Etapa: Prova Objetiva - Peso 9,0 (nove) – 60 questões em forma de testes 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,
duração de duas horas.
A prova objetiva terá caráter classificatório e eliminatório. Estão classificados para a
2ª fase os candidatos que alcançarem, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.
- 2ª Etapa: Análise de currículo e Arguição - Peso 1,0 (um) - Os itens a serem avaliados
e seus respectivos pesos estão relacionados no Anexo I deste Edital.
A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva
Teste Múltipla Escolha (Peso 9) + análise de currículo (peso 1) = 10 (dez).
A classificação será feita, obedecendo-se a ordem decrescente de Nota Final
obtida pelo candidato.
A Nota Final do candidato não poderá ultrapassar a nota máxima, considerada
neste processo como 10 (dez).
Após a realização das 1ª e 2ª fases, havendo empate entre os candidatos, os
critérios para desempate obedecerão à seguinte ordem: a) maior nota na prova escrita
(objetiva); b) maior nota na Arguição Curricular e Entrevista; c) maior idade; d) candidato
casado; e) maior número de filhos.
Será eliminado do Concurso o candidato que: Não obtiver 50% de acertos na 1ª fase;
não apresentar a documentação exigida por ocasião da matrícula; encontrar-se de posse
de objetos eletrônicos, no momento da realização das provas, em qualquer das fases;
não comparecer a qualquer uma das provas da 1ª ou 2ª Fase.
Às 8h30min, a porta de acesso à sala será fechada e não mais será permitida a
entrada de retardatários. Pede-se que os candidatos cheguem ao local da prova com,
pelo menos, meia hora de antecedência.
Os candidatos deverão portar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e estar
munidos de um dos seguintes documentos originais oficiais de identificação com foto:
cédula de identidade, carteira de conselhos, órgãos de classe, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação ou
passaporte.
Durante a realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta
nem uso de calculadora ou aparelho eletrônico. Serão excluídos da seleção os candidatos
que forem surpreendidos, durante a prova, em comunicação com outro candidato, ou se
ausentarem do local da prova sem o acompanhamento do fiscal e não devolverem o
material da prova.
Ao término da prova, os candidatos entregarão ao fiscal a Folha Definitiva de
Respostas assinada no campo próprio. As respostas deverão ser marcadas com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
Não serão computadas questões não respondidas ou com mais de uma resposta.
O gabarito da prova objetiva será afixado no mesmo dia da realização 29/01/2021
a partir das 16h no quadro de avisos da COREME e no site www.hsdunimed.com.br.
O resultado do Concurso será divulgado no dia 02/02/2021, por número de
inscrição dos candidatos no quadro de avisos da COREME e no site
www.hsdunimed.com.br.
Não haverá vistas da prova.
Terão pontuação adicional de 10% à nota final os candidatos participantes do
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB, para fins de

classificação no Processo Seletivo da Residência Médica, conforme Resolução CNRMMEC nº 2 de 27 de agosto de 2015 e candidatos que tiverem ingressado nos programas
de Residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC) ou Medicina Geral de Família
e Comunidade (MGFC) a partir de 2015, que já tenham concluído ou que concluirão o
programa em 28/02/2021.
V – DOS RECURSOS
A interposição de recursos deverá ser protocolada pessoalmente, ou por
procurador oficialmente constituído, junto à COREME do Hospital Unimed São Domingos,
localizada à Rua Dr. Cervantes Ângulo, 255, Catanduva, SP, de segunda a sexta-feira das
8h00 às 12h00 e das 14h às 16h30, obedecendo-se às seguintes especificidades e prazos:
Recursos sobre o presente Edital - até 48 horas após sua divulgação; e
Recursos sobre os resultados - um dia útil, improrrogável, contado da data da
divulgação e publicação do resultado final.
Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de
alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para
todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos
que não os obtiveram, independente de recurso.
Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste
Edital.
No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse
poderá, eventualmente, alterar as notas e classificações dos candidatos.
VI. DA MATRÍCULA
Nos dias 04 e 05/02/2021, os candidatos classificados, até o limite das vagas
oferecidas, deverão comparecer, pessoalmente ou por procuração, munidos da
documentação exigida, na COREME do Hospital Unimed São Domingos, no horário das
8h00 às 12h00 e das 14h às 16h30, a fim de efetivarem suas matrículas. Serão
considerados desistentes os candidatos que não comparecerem no local, na data e nos
horários fixados, sendo imediatamente convocados os candidatos classificados seguintes.
No ato da matrícula, os aprovados deverão preencher a ficha de matrícula e
apresentar fotocópias dos seguintes documentos:
a) Uma foto 3x4 recente; fotocópias da cédula de identidade, do CPF, do título de
eleitor, do documento militar para os homens, da certidão de nascimento e/ou
casamento e do diploma ou atestado de que concluiu o curso de graduação em Medicina,
devidamente autorizado e reconhecido pelo MEC, ou que irá concluí-lo até a data do
início do Programa, ou obteve revalidação do seu diploma, segundo as leis vigentes,
carteira de vacinação, e registro no CRM de acordo com a Resolução CFM nº 1831/2008
e CFM nº 1832/2008 e número de inscrição como contribuinte individual no INSS (PIS).
b) Candidato de ambos os sexos convocado para servir as Forças Armadas,
matriculado no primeiro ano de Programa de Residência Médica poderá requerer a
reserva da vaga em apenas 1 (um) programa de Residência Médica em todo o território
nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu alistamento tenha sido efetuado
anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O pedido deverá ser feito
por escrito e formalizado na Comissão de Residência Médica – COREME, em até 30

(trinta) dias consecutivos após o início da Residência Médica. Tal fato implicará na
suspensão automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao
programa. O reingresso do médico residente com matrícula trancada dar-se-á mediante
requerimento à COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou
seja, do ano anterior ao ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de
acordo com CNRM nº 4, de 30 de Setembro de 2011.
c) Candidatos que terminaram o curso no estrangeiro deverão apresentar cópia
autenticada do diploma revalidado em Instituição Pública reconhecida pelo MEC.
- Documentos adicionais para estrangeiros (cópias): diploma e revalidação
de diploma; certificado de proficiência em Língua Portuguesa CELPE-Brasil, visto de
permanência.
A efetivação da matrícula estará condicionada à entrega de todos os documentos
solicitados no período determinado.
A convocação dos classificados para as vagas remanescentes será a partir do dia
08/02/2021. Cada convocado terá prazo de dois dias úteis para efetuar a matrícula. O
candidato que não se apresentar neste prazo, será considerado desistente.
Para os candidatos já matriculados em outra instituição e que tenham sido
aprovados no processo seletivo do Hospital Unimed São Domingos, somente poderá
ingressar no programa, o candidato que formalizar a desistência na outra instituição,
atendendo o prazo de matrícula até 15/03/2021.
O residente efetivamente matriculado no programa de Residência Médica que
não comparecer em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de início do programa,
e que não apresente justificativa razoável por escrito de sua ausência, terá sua matrícula
cancelada e será chamado o primeiro candidato aprovado que conste da lista de espera
e assim sucessivamente.
VII. DO REGIME DA RESIDÊNCIA MÉDICA
A Residência Médica do Hospital Unimed São Domingos é regida pela legislação
vigente, normas da Comissão Nacional de Residência Médica e Regulamento próprio da
Instituição.
O início do programa está previsto para 01 de março de 2021 e será desenvolvido
no Hospital Unimed São Domingos, Catanduva, SP.
O candidato selecionado receberá uma bolsa de estudo mensal conforme previsto
em lei. Incidirá sobre o valor bruto da bolsa de estudo o desconto da contribuição
previdenciária e/ou quaisquer outros previstos em lei.
VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios,
normas e condições do Concurso de Seleção, estabelecida no presente Edital e na
legislação federal pertinente.
O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para contato, junto ao
órgão realizador, (Hospital Unimed São Domingos), após o resultado final.

Todos os cálculos de pontuação referentes ao julgamento e à classificação dos
candidatos serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima
sempre que a terceira casa for maior ou igual a cinco.
Em caso de vagas não preenchidas, a COREME fará segunda chamada, via telefone e
ou e-mail para preenchimento dessas vagas, a partir das 8h30min da data imediatamente
posterior ao vencimento para matrícula em primeira chamada.
O candidato convocado para ocupar vaga por desistência ou vacância terá prazo
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data do primeiro contato, para
efetuar sua matrícula, sob pena de perdê-la.
Serão convocados tantos aprovados quantos forem necessários para preenchimento
das vagas remanescentes até 30 de março de 2021.
Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pela
Comissão de Residência Médica - COREME.

Catanduva, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Sidney Moreno Gil
Coordenador da COREME

ANEXO I

ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR - PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA DE PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA (2 ANOS)
Nome:__________________________________________________________________ Nota _________
Programa: ____________________________________________________________________________

PONTUAÇÃO
Monitorias: 1 ou + ......................................................................... 5%
Ligas: 1 ou + ................................................................................. 5%
Estágios – extracurriculares > ou = 40 horas ............................... 5%

PONTOS

15%

Produção Científica
35%
- Trabalho(s) publicado(s) ............................................................. 30%
- Trabalho(s) apresentados em Eventos Científicos ..................... 5%

Cursos de imersão: ATLS/ACLS/ PALS / FCCS /Curso de Reanimação
Neonatal da SBP ......................................................................... 10%

Participação em Eventos Científicos
Até 10 ......................................................................................... 5%
11 ou + ....................................................................................... 10%

Total

Entrevista – Avaliação do raciocínio, capacidade de argumentação.

10%

10%

Valor máximo
70%

Valor
Obtido

30%

- Segurança e domínio quanto ao currículo apresentado ..........30%

Avaliadores: __________________________________________________________________________

Assinaturas: __________________________________________________________________________

Data:____/_______/______

