EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2017

O Concurso de Residência Médica - 2017 do Hospital São Vicente (FUNEF) Curitiba, Paraná,
para a seleção de candidatos às vagas de médicos residentes, com início das residências em 01
de março de 2018, será realizado em duas fases:
1ª Fase: Prova Geral, elaborada e aplicada pela Comissão de Provas da Associação Médica do
Paraná (AMP-UCAMP), cujos conteúdos programáticos encontram-se disponíveis no Edital do
Exame AMP-2017, no site www.amp.org.br
2ª Fase: Prova Teórico/Prática para os 15 (quinze) primeiros classificados na primeira fase de
cada especialidade. A Prova Teórico/Prática será realizada conforme determinação da
Comissão Nacional de Residência Médica, resolução nº 008/2004 de 25/08/04.
Somente serão aceitas as inscrições de candidatos para o Concurso de Residência Médica –
2017 do Hospital São Vicente de Curitiba aqueles também inscritos no Exame da AMP, uma vez
que o mesmo será utilizado como a Prova Geral do referido Concurso.
As vagas abertas para a prova seletiva para o concurso de residência médica/2017 encontramse no final deste edital.

INSCRIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO

APROVADOS

 Pela Internet, no site www.amp.org.br, preenchendo a Ficha de
Inscrição, do dia 16 de setembro até o dia 16 de outubro de 2017,
efetuando-se o pagamento na rede bancária, até o dia 17 de outubro
de 2017. A prova geral será realizada no dia 15 de novembro de
2017 às 14h00min e o resultado oficial sairá até o dia 04 de
dezembro de 2017.
OBS: não serão aceitas inscrições pagas após a data referida.
Taxa da COREME: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Vide edital Exame AMP-2017
através do site www.amp.org.br
Os candidatos selecionados no Exame AMP Prova Geral (os quinze
primeiros classificados de cada especialidade) deverão prestar a:
 PROVA TEÓRICO/PRÁTICA E ENTREVISTA: dia 16 de
dezembro de 2017 às 09h00min horas no Auditório do
Hospital São Vicente. Avenida Vicente Machado, 401, Centro
Curitiba – PR.
 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: A média da nota final será a
somatória da Prova Geral (peso 6.0) Prova Teórico/Prática
(peso 3.0) e Entrevista e Análise de Currículo (peso 1.0).
 Os candidatos que participaram do PROVAB terão direito ao
acréscimo em suas notas finais, conforme preconiza o CNRM
em seu art. 8º da Resolução n. 3, de 16/09/2011.
 A classificação será em ordem decrescente; se houver
empate desta nota final, o desempate será pela avaliação do
currículo. Persistindo o empate será classificado o candidato
com maior idade.
 Não completando o número de vagas oferecidas para a
residência médica serão chamados os demais candidatos por
ordem decrescente da nota da Prova Geral (AMP).
 Os selecionados na primeira fase deverão apresentar-se, até o
dia 15 de dezembro de 2017, na COREME do Hospital São

Vicente com a documentação abaixo relacionada:
1. Curriculum Vitae com identificação completa: fotocópias de
Cédula de Identidade, CPF, endereço postal e eletrônico,
Diploma de Médico registrado por instituição de ensino superior
reconhecida no Brasil ou declaração de estar matriculado e
cursando o último período de graduação em medicina, em
escola reconhecida no Brasil.
2. Comprovante de Inscrição no CRM;
3. Formulário de inscrição da AMP;
4. 02 fotos 3x4 coloridas recentes;
5. Médicos formados em outros países deverão apresentar
diploma revalidado pelo MEC, conforme a Resolução CFM Nº
1.615/2001.
6. Médicos que participaram do PROVAB deverão trazer
documento comprobatório para usufruir das vantagens da
Resolução n. 3 de 16/09/2011 do CNRM.
7. Os candidatos quando da aprovação final serão convocados e
terão 48 horas para assinar o Termo de Compromisso ou
declinar de sua aceitação. Após 48 horas será convocado o
próximo candidato da lista.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2017
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ESPECIALIDADES

DURAÇÃO

VAGAS

Cirurgia Geral

02 anos

02

Radiologia e Imagem

03 anos

02

Cancerologia Cirúrgica

03 anos

01

OBSERVAÇÃO

Haverá 01 vaga a mais para especializando pelo
Colégio Brasileiro de Radiologia. A classificação
será através deste mesmo concurso e edital.

21 de Agosto de 2017
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