EDITAL DE RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃOAOEDITAL E
PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMASDERESIDÊNCIA MÉDICA2018 DO HOSPITAL DO ROCIO
O Hospital do Rocio por sua Comissão de ResidênciaMédica – COREME,
torna pública as RETIFICAÇÕES elencadas a seguir, das normas que
regem o EDITAL E PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA-2018
1. ONDE SE LÊ:
Item III, DA EXPRESSÃO: CLASSIFICADOS. Estarão classificados para a
segunda fase somente os candidatos que alcançarem, no mínimo, 40% de
acertos na prova da primeira fase.
LEIA-SE:
Item III, DA EXPRESSÃO: CLASSIFICADOS. Estarão classificados para a
segunda fase somente os candidatos que alcançarem, no mínimo, 50% de
acertos na prova da primeira fase.
2. ONDE SE LÊ:
Item IV, DA CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE. Serão convocados
para realizar a segunda fase, os candidatos classificados na primeira fase,
conforme a proporção definida abaixo, sendo que, em não preenchendo a
referida proporção, serão chamados todos e somente os candidatos
classificados, ou seja, aqueles que alcançarem, no mínimo, 40% de acertos
na prova da primeira fase.
LEIA-SE:
Item IV, DA CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE. Serão convocados
para realizar a segunda fase, os candidatos classificados na primeira fase,
conforme a proporção definida abaixo, sendo que, em não preenchendo a
referida proporção, serão chamados todos e somente os candidatos
classificados, ou seja, aqueles que alcançarem, no mínimo, 50% de acertos
na prova da primeira fase.
3. ONDE SE LÊ:
Item XI. DOS RECURSOS. Após a divulgação da nota provisória da
avaliação da segunda fase, será concedido o prazo de até 48 horas para a
apresentação de recurso de nova correção da prova, que deverá ser
encaminhado à COREME do Hospital do Rocio, por meio de requerimento
devidamente fundamentado, por escrito e entregue no protocolo da
Ouvidoria do Hospital do Rocio, juntamente com o comprovante de depósito

bancário da taxa de R$200,00 (duzentos reais), por questão - Banco do
Brasil, conta nº 22407-3, agência nº 0695-5.
LEIA-SE:
Item XI. DOS RECURSOS. A divulgação
A divulgação do gabaritoprovisório da prova da segunda fase,bem como as
notas obtidas pelos candidatos na referida fase, ocorrerá na data de 29 de
janeiro de 2018.
Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito provisório e as notas
obtidas, a partir das 08h30min do dia 30 de janeiro de 2018 até as 17h00min
do dia 31 de janeiro de 2018.
Os questionamentos deverão estar fundamentados e apresentados em
formulário
específico,
os
quais
estarão
disponíveis
no
endereço:hospitaldorocio.com.br e deverão apontar claramente quais
critérios estabelecidos para avaliação não foram devidamente observados
pela Banca Examinadora.
Os recursos serão apreciados pela Banca Examinadora que emitirá decisão
fundamentada e a colocará à disposição do candidato a partir do dia 05 de
fevereiro de 2018.
Se qualquer recurso for julgado procedente, determinando a anulação ou a
alteração do resultado da questão, será emitido novo gabarito e publicado no
endereço eletrônico do Hospital do Rocio.
Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos que fizeram a prova. O espaço reservado ao texto do recurso
não poderá conter qualquer palavra ou marca que identifique o candidato,
sobpena de ser preliminarmente indeferido. A Banca Examinadora constitui
última instância para recurso administrativo, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
ONDE SE LÊ:
XII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. Os resultados serão divulgados
no site do Hospital do Rocio,hospitaldorocio.com.bre afixados na recepção
nº 01 do Hospital do Rocio, no dia 02 de fevereiro de 2017, a partir das 14
horas.
LEIA-SE:
XII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. Os resultados serão divulgados
no site do Hospital do Rociohospitaldorocio.com.bre afixados na recepção

nº 01 do Hospital do Rocio, no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 14
horas.
ONDE SE LÊ:
XIII.APRESENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.
Os candidatos aprovados às vagas de Residência Médica do Hospital do
Rocio deverão comparecer em reunião de apresentação da Residência
Médica Rocio para assinatura do termo de compromisso, no anfiteatro
ROCIO, na data 06 de fevereiro de 2018, às 07 horas, portando os seguintes
documentos exigidos (no que for aplicável):
LEIA-SE:
XIII.APRESENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.
Os candidatos aprovados às vagas de Residência Médica do Hospital do
Rocio deverão comparecer em reunião de apresentação da Residência
Médica Rocio para assinatura do termo de compromisso, no anfiteatro
ROCIO, na data 09 de fevereiro de 2018, às 07 horas, portando os
seguintes documentos exigidos (no que for aplicável).
4. E COMPLEMENTA:
Que a SEGUNDA FASE será realizada nas dependências do Hospital do
Rocio, localizado na Rua Maria Aparecida de Oliveira, 599, Bairro São
Jerônimo, em Campo Largo.
Que os candidatos deverão estar presentes ao local de provas com
antecedência de pelo menos uma hora,para preenchimento da ficha de
inscrição de próprio punho, identificação e entrega dos documentos
constantes no item V do Edital da COREME do Hospital do Rocio,
presente no site da AMP.
Que a lista dos candidatos que serão convocados para a segunda fase será
disponibilizado no site da AMP, conforme edital da AMP.
Que as datas e horário das provas da segunda fase serão:
PROGRAMA

DATA DA PROVA

ANESTESIOLOGIA
24/01/18
CARDIOLOGIA
23/01/18
CIRURGIA GERAL
24/01/18
CIRURGIA VASCULAR
22/01/18
CIRURGIA CARDIACA
25/01/18
GINECOLOGIA
E 22/01/18
OBSTETRICIA
CLINICA MÉDICA
23/01/18

HORARIO DE INICIO
DA PROVA
09 HORAS
09 HORAS
09 HORAS
13:30 HORAS
08 HORAS
08 HORAS

LOCAL
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO

13 HORAS

AUDITÓRIO ROCIO

NEUROLOGIA
ORTOPEDIA
RADIOLOGIA
E
DIAGNOSTICO
POR
IMAGEM
MEDICINA INTENSIVA

26/01/18
26/01/18
25/01/18

13 HORAS
08 HORAS
13 HORAS

AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO
AUDITÓRIO ROCIO

22/01/18

13 HORAS

AUDITÓRIO ROCIO

