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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO 

PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2015 EM  

CLÍNICA MÉDICA E NEUROLOGIA 

  

 

A Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital Moinhos de Vento (HMV) comunica 

que estão abertas as inscrições para o Concurso para Seleção de Médicos Residentes para os 

Programas de Residência Médica em Clínica Médica e Neurologia - PRM 2015 relacionado 

abaixo, com início das atividades previsto para dia 02 de março de 2015. Os Programas de 

Residência em Clínica Médica e Neurologia oferecidos pelo HMV são credenciados na Comissão 

Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC). 

 

 

1. PROGRAMAS 

 

Programa Residência 

Médica 
Vagas Duração Pré-requisitos 

Clínica Médica 03 (três) 02 anos 
Não há pré-requisito 

Neurologia 02 (duas) 03 anos 

 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão realizadas, no período determinado no Cronograma de Execução, direta 

e exclusivamente nos sites www.amrigs.org.br e www.acm.org.br, no período de 20 de agosto 

de 2014 a 15 de outubro de 2014 (até o horário limite das 23h59min). 

 

 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
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2.2 O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição eletrônico, selecionando: 

a) A cidade em que pretende prestar a prova; 

b) Se participa do Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica – PROVAB; 

c) Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos objetivos do Exame 

AMRIGS/2014.  

d) O candidato não poderá se inscrever em mais de um PRM por inscrição.  

 

2.3 A taxa de inscrição do Hospitalar Moinhos de Vento, é de R$ 150,00 (cento e cinquentas 

reais). O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS 2014 com as taxas 

do(s) PRM que o candidato optou. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o 

recebimento pela AMRIGS, através do banco, de confirmação de pagamento de sua taxa de 

inscrição. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato não deve 

remeter à AMRIGS cópia de sua documentação. Será considerada nula a inscrição se o cheque 

utilizado para pagamento da taxa de inscrição for devolvido. Não haverá devolução de taxa paga, 

mesmo que o candidato, por qualquer motivo, não tenha a sua inscrição homologada, salvo se 

for anulada a realização do processo seletivo. 

 

2.4 O ato de inscrição produzirá eficácia somente com sua homologação. 

 

2.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de inscrição 

eletrônico, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de 

qualquer campo desse documento. 

 

 

3 CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

a) Nacionalidade Brasileira ou estrangeira na forma da legislação federal; 

b) Graduação em Medicina em escola brasileira ou ser concluinte em 2014 de Curso de 

Medicina em escola brasileira, ou, se diplomado no exterior, ter diploma reconhecido por 

universidade pública brasileira; 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

e) Estar de acordo com as normas do presente processo seletivo público. 
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4 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

4.1 O concurso será composto de duas fases, sendo: 

 

4.1.1  1ª Fase: de caráter eliminatório e classificatório, por meio de prova escrita objetiva, sob a 

coordenação técnico-administrativa da AMRIGS. Prova escrita objetiva com duração prevista de 

5 horas. A prova corresponderá a noventa por cento (90 pontos) do resultado final do presente 

processo seletivo.  

 

4.1.2  2ª Fase: de caráter eliminatório e classificatório, por meio de análise de curriculum vitae 

e entrevista. Será composta de entrevista (5 pontos) e análise e arguição do curriculum vitae (5 

pontos); correspondendo a dez por cento (10 pontos) do resultado final do processo seletivo. 

 

4.1.3 Serão selecionados para a segunda fase, considerando a ordem decrescente de 

desempenhos na prova objetiva, o seguinte número de candidatos: 

 

Programa Residência Médica Classificação para a 2ª fase 

Clínica Médica 7 candidatos por vaga 

Neurologia 10 candidatos por vaga 

 

 

4.1.4  A entrevista, a arguição e a análise curricular do candidato para avaliação de condições, 

de capacidade e de atitudes, serão realizadas por uma banca de, no mínimo, 01 (um) médico 

supervisor, 1 (dois) preceptores e 1 (um) médico residente de cada especialidade. 

 

4.2  Para os inscritos no Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica – PROVAB, 

serão obedecidas as determinações da Resolução CNRM Nº 3, de 16 de setembro de 2011, da 

Resolução CNRM Nº 1, de 2 de janeiro de 2014 e da Lei Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. 

 

4.2.1 Os candidatos deverão comunicar a sua atuação neste Programa e solicitar a pontuação 

adicional no momento da sua inscrição junto a AMRIGS. 

 



 

 

 

Página 4 de 9 
 
 

 

4.2.2 Os candidatos classificados que tiverem utilizado a pontuação adicional deverão 

apresentar a certificação de conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES/MS, obrigatoriamente 

no dia da entrevista, junto à Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital 

Moinhos de Vento, na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h 

às 17h, em envelope lacrado. Para identificação do envelope, o candidato deverá anotar seu 

nome completo. 

 

 

5 PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

5.1 A divulgação da listagem final de inscritos, local e horários de realização das provas serão 

divulgados no dia 07 de novembro de 2014 pelo site da www.amrigs.org.br e www.acm.org.br 

e em jornais de grande circulação.  

 

 

6 RESULTADO 

6.1 A divulgação do gabarito preliminar será publicada no dia 30 de novembro de 2014 através 

do site www.amrigs.org.br e www.fundatec.org.br. 

 

6.2 A divulgação do gabarito oficial e respostas dos recursos será publicada no dia 09 de 

dezembro de 2014 através do site www.amrigs.org.br e www.fundatec.org.br. 

 

6.3 A divulgação dos aprovados por instituições será através do site www.amrigs.org.br e 

www.fundatec.org.br no dia 10 de dezembro de 2014 após às 18h. 

 

6.4 O Hospital Moinhos de Vento não utilizará o curriculum vitae preenchido pelo candidato 

durante a primeira fase. O curriculum vitae, com documentação comprobatória de todos os 

títulos, deverá ser enviado pelo correio (SEDEX), com data e carimbo de postagem no período 

de 12 a 14 de dezembro 2014, para o endereço: Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa 

do Hospital Moinhos de Vento, na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, Bairro Floresta, CEP 

90560-030, Porto Alegre/RS. No envelope colocar a identificação do Programa pretendido. 

 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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6.5 Entrevistas: Os horários, locais e informações serão divulgados no dia 12/12/2014 através 

no site www.iepmoinhos.org.br/prm2015. Não serão prestadas informações, sob nenhuma 

hipótese, por telefone, fac-símile, e-mail ou similares. 

 

6.5.1 O candidato que não comparecer à segunda fase do concurso estará automaticamente 

desclassificado. 

 

6.5.2 As entrevistas, análise e arguição do curriculum vitae serão realizadas nos dias 16 à 18 de 

dezembro de 2014 e nos dias 05 e 06 de janeiro de 2015, no Hospital Moinhos de Vento, em 

local e horário divulgado através do site www.iepmoinhos.org.br/prm2015. 

 

6.5.3 A divulgação do resultado da entrevista e arguição do curriculum vitae ocorrerá no dia 

12/01/2015 através do site www.iepmoinhos.org.br/prm2015. 

 

6.5.4 Eventuais recursos de revisão das notas referentes à segunda fase – análise e arguição do 

curriculum vitae - deverão ser interpostos no dia 13/01/2015, de forma improrrogável, através 

de formulário padrão, diretamente no endereço da Secretaria do Instituto de Educação e 

Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 

08h às 11h e das 13h às 17h, através de formulário padrão.  

 

6.6 A classificação será de acordo com o somatório das notas da prova escrita, análise e arguição 

curricular, conforme Resolução nº 3, de 16 de setembro de 2011, da Comissão Nacional de 

Residência Médica. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o critério de desempate 

será pelo:  

a) maior número de pontos na prova objetiva; 

b) o maior número de pontos no curriculum vitae; 

c) sorteio público. 

Em caso de sorteio público, a lista de candidatos com seus respectivos números para 

participação no sorteio será divulgada em 14/01/2015, após as 8 horas, no site 

www.iepmoinhos.org.br/prm2015. O sorteio será realizado no dia 15/01/2014, em horário e 

local que serão divulgados no site. 

 

http://www.iepmoinhos.org.br/prm2015
http://www.iepmoinhos.org.br/prm2015
http://www.iepmoinhos.org.br/prm2015
http://www.iepmoinhos.org.br/prm2015
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6.7 A publicação do resultado com a classificação final do processo seletivo será feita a partir 

das 17 horas, do dia 20/01/2015 através do site www.iepmoinhos.org.br/prm2015. 

 

 

7 MATRÍCULA 

7.1 O candidato aprovado no processo seletivo, de acordo com o número de vagas 

existentes, deverá comparecer pessoalmente entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2015, na 

Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, na Rua 

Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, para assinatura do 

CONTRATO. Após estas datas, a não inscrição implicará na perda da vaga e no chamamento 

do próximo candidato da lista de classificação. 

 

7.2 Os documentos exigidos abaixo deverão ser apresentados na data da assinatura do 

contrato, sob pena de desclassificação do candidato: 

 

a) Fotocópia da carteira de identidade (RG); 

b) Fotocópia do CPF; 

c) Fotocópia 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; 

d) 1 fotos 3X4; 

e) Fotocópia do diploma de graduação em medicina; 

f) Fotocópia do registro civil (nascimento/casamento); 

g) Fotocópia de quitação militar, para homens; 

h) Fotocópia do título de eleitor e de quitação das obrigações eleitorais – www.tse.jus.br; 

i) Fotocópia do registro no Conselho Regional de Medicina; 

j) Certidão de habilitação profissional (emitido pelo Conselho Regional de Medicina); 

k) Comprovante de conta bancária (extrato/ cartão); 

l) Fotocópia da carteira de vacinas; 

m) Fotocópia de inscrição PIS/PASEP 

n) Ficha de matrícula preenchida e assinada (formulário obtido junto à Secretaria do 

Instituto de Educação e Pesquisa). 

 

http://www.iepmoinhos.org.br/prm2015
http://www.tse.jus.br/
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7.3 Para os ESTRANGEIROS com curso médico no exterior, além dos documentos 

estabelecidos no item 5.2, deverão ser apresentados fotocópias: 

a) Do visto de permanência no país; 

b) Do diploma revalidado; 

c) Do registro no CRM-RS; 

d) Do certificado de proficiência em português. 

e) Fotocópia do passaporte / visto ou registro nacional de estrangeiro 

 

7.4 Para candidatos BRASILEIROS que realizaram sua graduação no exterior, além dos 

documentos estabelecidos no item 7.2., deverão ser apresentadas fotocópias: 

a) Do diploma revalidado pelas autoridades nacionais competentes; 

b) Do registro no CRM-RS. 

 

 

8 INÍCIOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

8.1 O início das atividades de todos os Programas de Residência Médica está previsto para dia 

02 de março de 2015.  

 

 

 

Porto Alegre, 14 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Dr. Sérgio Fernando Monteiro Brodt 

         Coordenador da COREME 

Supervisor do PRM em Clínica Médica 

Dra. Sheila Cristina Ourique Martin 

Vice coordenadora da COREME 

Supervisora do PRM em Neurologia 
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CRONOGRAMA 

DATA EVENTO LOCAL 

20/08/2014 a 
15/10/2014 

Período de inscrições. Exclusivamente via Internet, através 
dos endereços 
http://www.amrigs.org.br e 
http://www.acm.org.br 

16/10/2014 
 

Último dia para efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição. 

Nos endereços acima indicados 

20/10/2014 Último dia para preenchimento do 
currículo. 

Nos endereços acima indicados 

22/10/2014 Fundatec: Divulgação de listagem 
preliminar de inscritos com opção de 
programas de residência. 

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

23 e 24/10/2014 
 

Período de recursos e ajustes para a 
lista preliminar de inscritos. 
 

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

29/10/2014 Divulgação do resultado dos recursos 
da lista preliminar de inscritos. 
 

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

03/11/2014 Último dia para apresentação/envio 
do comprovante dos ajustes 
financeiros. 
 

Locais, horários e demais 
informações divulgadas no Edital da 
AMRIGS. 

07/11/2014 
 

Fundatec: Divulgação de listagem final 
de inscritos e de locais de realização 
de Prova Escrita Objetiva do Exame 
AMRIGS e ACM. 
AMRIGS: Divulga o Edital com data, 
locais e horários em jornal de grande 
circulação. 

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

30/11/2014 Aplicação do Exame AMRIGS Cidade escolhida pelo candidato de 
acordo com a disponibilidade da 
AMRIGS/FUNDATEC 

30/11/2014 
 

Fundatec: Divulgação do gabarito 
preliminar. 

http://www.fundatec.org.br 

30/11/2014 Fundatec: Disponibilização da prova 
teórico-objetiva no site. 
 

http://www.fundatec.org.br 

01 e 02/12/2014 AMRIGS: Disponibilização do link para 
impressão do boleto bancário para 
candidatos que tenham interesse em 
interpor recurso. 

http://www.amrigs.org.br e 
http://www.fundatec.org.br 
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05/12/2014 Período de recursos contra gabarito 
preliminar. 

http://www.amrigs.org.br  

08/12/2014 Último dia para atualização do 
currículo. 

http://www.amrigs.org.br  

09/12/2014 Fundatec: Divulgação das grades de 
respostas (mediante CPF e senha). 
 

http://www.fundatec.org.br 

09/12/2014 
 

Fundatec: Divulgação do gabarito 
oficial e respostas dos recursos no 
site. 

http://www.fundatec.org.br 

10/12/2014 Divulgação dos aprovados por 
instituição. 

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

12/12/2014 Divulgação dos horários, locais e 
informações sobre a arguição do 
curriculum vitae. 

www.iepmoinhos.org.br/prm22015. 

12 à 14/12/2014 Período para envio do curriculum 
vitae. 

Exclusivamente envio pelo correio 
via SEDEX, para o endereço que 
consta no edital. 

16 à 18/12/2014 Entrevista da Neurologia com análise 
e arguição do curriculum vitae, no 
Hospital Moinhos de Vento. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

05 e 06/01/2015 Entrevistas da Clínica Médica com 
análise e arguição do curriculum vitae, 
no Hospital Moinhos de Vento. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

12/01/2015 Publicação do resultado da avaliação e 
arguição do curriculum vitae. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

13/01/2015 Data para recurso contra os resultados 
da avaliação e arguição do curriculum 
vitae. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

16/01/2015 Publicação do resultado final 
preliminar. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

20/01/2015 Publicação do resultado com a 
classificação final. 

www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

21/01/2015 e 
22/01/2015 

Confirmação de vaga e entrega dos 
documentos dos candidatos titulares.  

Secretaria do Instituto de Educação e 
Pesquisa do Hospital Moinhos de 
Vento, na Rua Tiradentes, 333, 
Térreo, Bloco B, no horário das 08h 
às 11h e das 13h às 17h. 

A partir de 
23/01/2015 

Chamada de suplentes. www.iepmoinhos.com.br/prm2015 

http://www.iepmoinhos.org.br/prm22015

