EDITAL COMPLEMENTAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2018
VAGAS REMANESCENTES E TRANSFERÊNCIAS
A Coordenadora da COREME do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Drª Sabina
Bandeira Aleixo, torna público, conforme dispõe a legislação vigente, que estarão abertas as
inscrições para Seleção Pública para o preenchimento de vagas remanescentes para os Programas
de RESIDÊNCIA MÉDICA em CARDIOLOGIA e NEONATOLOGIA e vagas de
transferência para R2 do Programa de RESIDÊNCIA MÉDICA em NEONATOLOGIA e R3 do
Programa de RESIDÊNCIA MÉDICA em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.
1. Do Cronograma do processo seletivo:
CRONOGRAMA

DATAS

Inscrições online

08 a 12 de janeiro de 2018

Data da Entrevista e Análise de Currículo

18 de janeiro de 2018

Resultado Final

19 de janeiro de 2018

2. Das Vagas/Especialidades:
VAGAS REMANESCENTES
Especialidade

Situação do PRM na
CNRM/MEC

Duração do
Programa

Número
de Vagas

Requisito

Cardiologia

Credenciamento 5 anos

02 anos

01*

Clínica Médica

Neonatologia

Credenciamento 5 anos

02 anos

01*

Pediatria

VAGAS DE TRANSFÊNCIA
Neonatologia

Credenciamento 5 anos

02 anos

02
(R2)**

R1 da mesma especialidade até
a data de início das atividades
em 01 de março de 2018

Ginecologia
Obstetricia

Credenciamento 5 anos

02 anos

01
(R3)**

R2 da mesma especialidade até
a data de início das atividades
em 01 de março de 2018

*A qualquer tempo, o número de vagas poderá ser modificado a critério da COREME/HECI observado a disponibilidade
orçamentária das bolsas financiadas pela Pró-Residência e pelo HECI.
**Condicionadas a aprovação da CNRM, conforme a Resolução CNRM nº 06, de 20 de outubro de 2010

3. Das condições do Processo Seletivo Simplificado:
O processo seletivo simplificado será realizado por meio de Entrevista e Análise de Curriculum vitae.
Data: 18/01/2018
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4. Das Inscrições:
PERÍODO: 08/01 a 12/01/2018
VALOR: gratuito
INSCRIÇÃO: Via formulário online, https://goo.gl/forms/IF1EoC4Ipho2NA373
ATENÇÃO: Preencher integralmente o Formulário de inscrição, disponibilizado no site do HECI,
indicando o Programa (e apenas um Programa) para o qual pretende concorrer.
4.1 – O candidato receberá uma confirmação da inscrição pelo email.
4.2 – Pré-requisitos:



Cardiologia: Candidato que tenha concluído Residência Médica credenciada pela CNRM em
Clínica Médica.
Neonatologia: Candidato que tenha concluído Residência Médica credenciada pela CNRM em
Pediatria.

4.3 - Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderão ser realizadas caso o candidato
tenha diploma revalidado e registro no Conselho Regional de Medicina. Será exigido ainda,
comprovação suplementar do visto permanente no país.
4.4 - Em se tratando de médicos brasileiros formados por faculdades estrangeiras, o diploma deve
estar revalidado por universidade pública, de acordo com a legislação vigente.
4.5 - Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto permanente
no Brasil.
4.6 – Os documentos originais devem ser apresentados no dia da entrevista a banca.
4.7 - Não será cobrada taxa de inscrição.
4.8 – As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais
previstas neste Edital.
4.9 - As informações falsas ou incorretas constantes no Formulário de Inscrição, bem como
apresentação de documentos falsos, ensejará o cancelamento da inscrição ou anulação de todos os
atos decorrentes desta, em qualquer época.
4.10 - O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim não se responsabilizará por quaisquer atos
ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo
candidato.
4.11 - O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no indeferimento da
inscrição.
5. Da Seleção:
5.1 - Entrevista, análise e pontuação do Curriculum Vitae.
5.1.1 A entrevista será realizada nas dependências do HECI na presença de, pelo menos, dois
membros da banca.
5.1.2 O Curriculum Vitae será enviado online no preenchimento da inscrição e os documentos
originais das atividades declaradas pelo candidato deverão ser apresentados no dia da entrevista.
5.1.3. Somente irão pontuar documentos anexados que comprovem os quesitos relacionados no
quadro abaixo:
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MODELO DE CURRÍCULO
Pontuação
por Quesito

Atividades/Critérios de Análise
Declaração da COREME do pré-requisito contendo aproveitamento médio acima de 80% das notas.
Estágios ou Cursos Extracurriculares
Monitoria
Publicações de Trabalho completo em revista indexada ou Resumos de Trabalhos em anais
Participação como Palestrante em Congressos/Jornadas
Organização de eventos
Iniciação Científica
Experiência de Trabalho na área médica (mínimo de 6 meses)
Língua estrangeira (nível avançado)
Trabalho Voluntário na Área médica
TOTAL

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
5,0

*NOTA: Será considerado apenas 1 (um) título para cada item.

FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Perfil do candidato
Domínio de língua estrangeira
Experiência prévia para o exercício profissional
Consistência na defesa do currículo apresentado e o PRM pretendido
Documentação comprobatória fiel ao currículo apresentado
Empatia, comportamento ético e profissional pretendido.
TOTAL

Pontuaçâo
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
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6. Resultado Final
6.1 O RESULTADO FINAL, divulgado no dia 19 de Janeiro de 2018, confere direito ao candidato a
efetuar matrícula no Programa de Residência Médica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de
Itapemirim
6.2 As vagas de Transferência somente serão consideradas finalizadas após a devida aprovação da
CNRM, conforme a Resolução CNRM nº 06, de 20 de outubro de 2010.
7. Da Matrícula
7.1 PERÍODO: Pré-matrícula de 29 a 31/01/2018 via formulário online que será disponibilizado
via email.
7.2. Em 28/02/2018 haverá o Dia de Integração em que deverão ser apresentados os originais e
entregues cópias na secretaria da COREME conforme item 7.3.
7.2.1 Candidato de Transferência - além da pré-matrícula, os documento do art 2 da Resolução
CNRM nº 06, de 20 de outubro de 2010 devem ser providenciados para envio a Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM).
7.3 Documentos exigidos para entrega na secretaria:
a) 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
b) Cédula de Identidade autenticada;
c) CPF autenticado;
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d) Título de Eleitor;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar - reservista;
g) Número do PIS/PASEP/NIT/NIS
h) 01 (uma) cópia simples da carteira de registro definitivo do CRM-ES – Conselho Regional do
Estado do Espírito Santo,
i) Cópia autenticada do Diploma de conclusão do Curso Médico (frente e verso);
j) Cópia autenticada do Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito:
declaração de conclusão, que concluiu ou está concluindo o programa de 2 anos de Residência Médica
nas áreas do pré-requisito, expedidos pela Instituição de origem, onde conste o credenciamento do
programa pela CNRM;
k) Comprovante de residência que conste o CEP.
l) Carteira de vacinação;
m) Para estrangeiros: cópia autenticada da carteira do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro);
n) Para candidatos graduados no exterior: Cópias autenticadas do registro junto ao Conselho
Regional de Medicina (CRM), de acordo com a Resolução CFM no 1832/2008 e 1831/2008;
8. Do início do programa
Conforme Resolução CNRM 1/2017, estabelece início oficial no dia 01 (um) do mês de março do
ano corrente.
9. Das disposições finais
9.1 - Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 90 dias da data de
início dos Programas.
9.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela COREME – HECI, de acordo com as normas previstas
em seu regulamento e pela Comissão Estadual de Residência Médica do Estado do Espírito Santo –
CEREM-ES e Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.
9.3 - É responsabilidade do MEC a definição dos critérios dos concursos e legislações dos Programas
de Residência Médica e do HECI a observância e cumprimento do que está vigente.
Telefone para maiores informações - (28) 35266152

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de Janeiro de 2018

Dra. Sabina Bandeira Aleixo
Comissão de Residência Médica - COREME
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