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Antes de imprimir este documento, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
 

A COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
GRANDE DO SUL (FUNDMED)tornam pública, por meio deste Edital, a 
(Reprova) para vagas de Acesso Direto e com Pré
(CNRM), e o respectivo regramento, conforme as instruções a seguir

 
a) Este edital e seus anexos constituem o regramento 

do processo para que realizem a leitura integral e acurada deste 
b) Este edital e seus anexos constituem o regramento do Processo Seletivo para 

todos os interessados em participar do processo para que realizem a leitura integral e acurada deste documento.
a) O Processo seguirá o Cronograma, Anexo IV

operacionais, garantida a publicidade dentro de prazo razoável. Assim, é ônus do candidato acompanhar os
www.fundmed.org.brdurante toda a execução, a fim de atender a todos o

c) A seleção será executada consoante os ditames legais vigentes, inclusive no que diz respeito às normas de biossegurança para fins de 
enfrentamento da pandemia de COVID-19. Considerando que as normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades de saúde 
poderão sofrer atualização até a realização das provas, os critérios mínimos de segurança a serem cumpridos serão estabelecidos e 
publicizados oportunamente, em data próxima a cada evento, restando, desde logo, todos os candidatos cientes quanto à obrigat
de cumprirem com tais disposições, descabendo qualquer alegação de desconhecimento.

 
CAPÍTULO I 

 
1.1. Este processo seletivo destina-se à seleção de candidatos para o
 
I – ACESSO DIRETO - PROGRAMAS E NÚMEROS DE VAGAS

 
II – PRÉ-REQUISITOS: 
 
a) PROGRAMAS E NÚMEROS DE VAGAS PARA ÁREAS DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TREINAMENTO
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE 
CARDIOLOGIA: ECOCARDIOGRAFIA 
CARDIOLOGIA: ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA 
CIRURGIA PLÁSTICA: CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL
GASTROENTEROLOGIA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
GASTROENTEROLOGIA: HEPATOLOGIA 
MEDICINA PALIATIVA 
PEDIATRIA: EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 
PEDIATRIA: GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 
PEDIATRIA: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA
PEDIATRIA: NEONATOLOGIA 
PEDIATRIA: NUTROLOGIA PEDIÁTRICA 
PEDIATRIA: PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO,DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
PONTUAÇÃO ADICIONAL PARA O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC)

 
PARTE I–DASINSCRIÇÕES PELA INTERNET (NÃO PRESENCIAL)
 
2.1. A inscrição poderá ser realizada a partir das 
exclusivamente via internet, nos sites www.hcpa.edu.br
outra forma ou prazo para recebimento de inscrição; assim, os candidatos deverão 
com bastante atenção e dentro do prazo estipulado.
2.1.1. Poderão inscrever-se: 

PROGRAMA DE TREINAMENTO
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
RADIOTERAPIA 
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DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (COREME/HCPA) e 
, por meio deste Edital, a realização de Processo Seletivo Público para Residência M

Pré-requisitos, conforme dispõe a legislação vigente da Comissão Nacional de Residência Médica 
e as instruções a seguir. 

   
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este edital e seus anexos constituem o regramento do respectivo processo, de forma que se orienta a todos os interessados em participar 
do processo para que realizem a leitura integral e acurada deste documento. 
Este edital e seus anexos constituem o regramento do Processo Seletivo para Residência Médica em 
todos os interessados em participar do processo para que realizem a leitura integral e acurada deste documento.

V deste edital. O cronograma poderá sofrer alterações em virtude da necessidade de ajustes 
operacionais, garantida a publicidade dentro de prazo razoável. Assim, é ônus do candidato acompanhar os

durante toda a execução, a fim de atender a todos os prazos e a todas as convocações.
consoante os ditames legais vigentes, inclusive no que diz respeito às normas de biossegurança para fins de 

. Considerando que as normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades de saúde 
ão até a realização das provas, os critérios mínimos de segurança a serem cumpridos serão estabelecidos e 

publicizados oportunamente, em data próxima a cada evento, restando, desde logo, todos os candidatos cientes quanto à obrigat
tais disposições, descabendo qualquer alegação de desconhecimento. 

CAPÍTULO I –DOS PROGRAMAS E NÚMERO DE VAGAS 

se à seleção de candidatos para osProgramas de Residência Médica abaixo estipulado

PROGRAMAS E NÚMEROS DE VAGAS: 

PROGRAMAS E NÚMEROS DE VAGAS PARA ÁREAS DE ATUAÇÃO: 
PROGRAMA DE TREINAMENTO 

 
CIRURGIA PLÁSTICA: CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL 

PEDIATRIA: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA 

 
DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO 

O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 

PELA INTERNET (NÃO PRESENCIAL) 

A inscrição poderá ser realizada a partir das 15h de 04/03/2021 até às 21h de 08/03/2021, considerando
www.hcpa.edu.br e www.fundmed.org.br, restando os candidatos, desde logo, cientes de que não haverá 

outra forma ou prazo para recebimento de inscrição; assim, os candidatos deverão preencher seus dados no formulário eletrônico de inscri
com bastante atenção e dentro do prazo estipulado. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO 

 

 

 

Seja consciente, a natureza agradece.  
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(COREME/HCPA) e a FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO 
Processo Seletivo Público para Residência Médica2021/3 

conforme dispõe a legislação vigente da Comissão Nacional de Residência Médica 

, de forma que se orienta a todos os interessados em participar 

Residência Médica em 2021/3, de forma que se orienta a 
todos os interessados em participar do processo para que realizem a leitura integral e acurada deste documento. 

alterações em virtude da necessidade de ajustes 
operacionais, garantida a publicidade dentro de prazo razoável. Assim, é ônus do candidato acompanhar os sites www.hcpa.edu.br e 

s prazos e a todas as convocações. 
consoante os ditames legais vigentes, inclusive no que diz respeito às normas de biossegurança para fins de 

. Considerando que as normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades de saúde 
ão até a realização das provas, os critérios mínimos de segurança a serem cumpridos serão estabelecidos e 

publicizados oportunamente, em data próxima a cada evento, restando, desde logo, todos os candidatos cientes quanto à obrigatoriedade 

abaixo estipulados: 

VAGAS 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
04 
02 
02 
01 
01 

E SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA 
O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 

considerando-se o horário de Brasília-DF, 
restando os candidatos, desde logo, cientes de que não haverá 

preencher seus dados no formulário eletrônico de inscrição 

VAGAS 
06 
01 
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I - Para os Programas de Residência Médica (PRMs) com Acesso Direto
reconhecida pelo MEC; b) aqueles que estiverem na condição de estudante concluinte do Curso de Medicina até 26/02/2021) em instituição 
reconhecida pelo MEC; c) aqueles que tiverem concluído o Curso de Medicina no exterior, brasileiros ou não, desde que possuam o diploma de 
Médico validado por instituição nacional, de acordo com o previsto na legislação em vigor.
II -Para os Programas de Residência Médica (PRMs) com Pré
Médica (PRM) fornecido por PRM reconhecido pela CNRM, na especialidade do pré
de Especialidades) nº 1/2017 do CFM (Conselho Federal de Medicina), a Resolução CFM 
2.1.2. No ato da inscrição, o candidato optará, de forma definitiva, por apenas
neste Edital. É vedada a alteração da sua opção inicial de inscrição após o pagamento do valor da inscrição, independentemente de as 
inscrições já terem se encerrado ou não. 
2.1.2. Os candidatos interessados em requerer isenção da taxa de inscrição
especial para a realização de prova deverão verificar
na forma e no prazo estabelecidos, restando, desde logo, cientes de que não haverá outra forma ou prazo para recebimento das solicitações 
que não a estipulada nos capítulos específicos deste edital, para cada caso, tampouco será admitida a inclusão de documentos ou a alteração 
de informações após o encerramento do prazo estipulado para cada situação.
2.1.3. Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candi
eletrônico de inscrição, que está inscrito no PRM desejado, 
inscrição (dados do boleto, formas de pagamento, parcelamento, etc.).
2.1.4. O valor da inscrição, cobrado a título de ressarcimento das despesas com material e serviços, é de R$ 
cinquenta reais), acrescidos do custo das despesas bancárias, e deverá ser pago após o preenchimento do formulário eletrônico de inscri
via boleto bancário (à vista), ou 480,00 (quatrocentos
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, via cartão de crédito (em até 0
constantes nos sites acima indicados. 
2.1.5. O pagamento do valor de inscrição poderá ser efetuado em q
estabelecidos no Cronograma. A FUNDMED, em hipótese alguma, processa
estabelecidos no Cronograma, tampouco aceitará depó
não será considerado pagamento da inscrição. 
2.1.5.1. Dentro do período estabelecido no cronograma deste edital, o candidato deverá acessar o 
(www.objetivas.com.br), realizar seu cadastro e anexar cópia completa e legível do comprovante de pagamento, sob pena de não ter sua 
inscrição preliminarmente homologada. 
2.1.6. A homologação preliminar de inscrições
www.fundmed.org.br, sendo obrigação exclusiva do candidato 
2.1.6.1. Caso a inscrição não tenha sido deferida, o candidato poderá interpor pedido de recurso, conforme determinado neste edital,
específico. 
2.1.7. O candidato terá sua inscrição definitiva homologada somente após o recebimento, pelaFUNDMED, da confirmação da quitação (recibo 
de pagamento) do valor da inscrição, pelo banco. 
2.1.8. Os dados cadastrais serão extraídos do 
responsabilidade do candidato. 
2.1.9. Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga. 
despesa efetuada ou alegada pelo candidato com objetivo ou não de ins
2.1.10. Os executores deste processo não se responsabilizam por inscrições ou pagamentos não efetivados devido ao horário bancário, a 
motivos de ordem técnica dos computadores, a falhas de comu
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
 
PARTE II - DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
2.2. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente
integralmente às exigências relativas à forma e ao conteúdo da documentação conforme item 2.2.4 do presente edital. A concess
subordinada aos critérios elencados em cada um dos itens do presente edital.
2.2.1. Somente poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que comprove, por meio de Declaração (
ter custeado, com recursos próprios, curso preparatório para o Processo Seletiv
superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial e, ainda, que se enquadre em uma das seguintes situações
a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencim
b) a taxa de inscrição for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo possuir até dois
ou 
c) a taxa de inscrição for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo tiver mais de dois
ou 
d) comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), equivalente a 03
renda individual mensal igual ou inferior a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a 02(dois) salários mínimos.
candidato não possuir renda individual, será adotado o critério de dividir a renda famil
ou 
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Para os Programas de Residência Médica (PRMs) com Acesso Direto:a) aqueles que tiveremconcluído o Curso de Medicina em instituição 
aqueles que estiverem na condição de estudante concluinte do Curso de Medicina até 26/02/2021) em instituição 

aqueles que tiverem concluído o Curso de Medicina no exterior, brasileiros ou não, desde que possuam o diploma de 
validado por instituição nacional, de acordo com o previsto na legislação em vigor. 

Para os Programas de Residência Médica (PRMs) com Pré-Requisitos: os portadores de certificado de conclusão de Programa de Residência 
conhecido pela CNRM, na especialidade do pré-requisito exigido, conforme a Portaria CME (Comissão Mista 

1/2017 do CFM (Conselho Federal de Medicina), a Resolução CFM nº 2.162/2017, além da legislação vigente.
o, o candidato optará, de forma definitiva, por apenasum dos Programas de Residência Médica (PRMs) oferecidos 

É vedada a alteração da sua opção inicial de inscrição após o pagamento do valor da inscrição, independentemente de as 

em requerer isenção da taxa de inscrição, utilização da bonificação do PROVAB ou 
especial para a realização de prova deverão verificar, neste edital, o item respectivo a cada situação, para as providências quanto à solicitação, 

, restando, desde logo, cientes de que não haverá outra forma ou prazo para recebimento das solicitações 
capítulos específicos deste edital, para cada caso, tampouco será admitida a inclusão de documentos ou a alteração 

de informações após o encerramento do prazo estipulado para cada situação. 
2.1.3. Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu adequadamente o formulário 

que está inscrito no PRM desejado, bem como certificar-se quanto às informações referentes ao pagamento do valor de 
to, parcelamento, etc.). 

2.1.4. O valor da inscrição, cobrado a título de ressarcimento das despesas com material e serviços, é de R$ 
reais), acrescidos do custo das despesas bancárias, e deverá ser pago após o preenchimento do formulário eletrônico de inscri

quatrocentos e oitenta reais), acrescidos do custo das despesas bancárias, e deverá
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, via cartão de crédito (em até 02 (duas) vezes), conforme as instruções específicas 

2.1.5. O pagamento do valor de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, ou em agências lotéricas, até a data e o horário 
estabelecidos no Cronograma. A FUNDMED, em hipótese alguma, processará qualquer inscrição paga em horário e/ou data posterior aos 
estabelecidos no Cronograma, tampouco aceitará depósito em conta-corrente. Cabe destacar que o comprovante de agendamento bancário 

Dentro do período estabelecido no cronograma deste edital, o candidato deverá acessar o 
realizar seu cadastro e anexar cópia completa e legível do comprovante de pagamento, sob pena de não ter sua 

ções será divulgada na data estabelecida no Cronograma, nos 
, sendo obrigação exclusiva do candidato consultar a respectiva relação para confirmar sua situação. 

. Caso a inscrição não tenha sido deferida, o candidato poderá interpor pedido de recurso, conforme determinado neste edital,

homologada somente após o recebimento, pelaFUNDMED, da confirmação da quitação (recibo 
valor da inscrição, pelo banco.  

. Os dados cadastrais serão extraídos do formulário eletrônico de inscrição. A correção das informações pre

. Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga. Os executores deste processo não se responsabilizam por nenhum tipo de 
despesa efetuada ou alegada pelo candidato com objetivo ou não de inscrição ou de prestação da prova do presente processo seletivo.

não se responsabilizam por inscrições ou pagamentos não efetivados devido ao horário bancário, a 
motivos de ordem técnica dos computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento das linhas de comunicação, bem como a outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Resolução CNRM nº 7/2010, desde que cumpram 

integralmente às exigências relativas à forma e ao conteúdo da documentação conforme item 2.2.4 do presente edital. A concess
cada um dos itens do presente edital. 

2.2.1. Somente poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que comprove, por meio de Declaração (
ter custeado, com recursos próprios, curso preparatório para o Processo Seletivo a que se candidata, ser egresso de instituição de ensino 
superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial e, ainda, que se enquadre em uma das seguintes situações

a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do candidato, quando não tiver dependente; ou
a taxa de inscrição for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo possuir até dois

a taxa de inscrição for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo tiver mais de dois

comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), equivalente a 03
renda individual mensal igual ou inferior a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a 02(dois) salários mínimos.
candidato não possuir renda individual, será adotado o critério de dividir a renda familiar comprovada pelo número de componentes da família; 
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aqueles que tiveremconcluído o Curso de Medicina em instituição 
aqueles que estiverem na condição de estudante concluinte do Curso de Medicina até 26/02/2021) em instituição 

aqueles que tiverem concluído o Curso de Medicina no exterior, brasileiros ou não, desde que possuam o diploma de 

os portadores de certificado de conclusão de Programa de Residência 
requisito exigido, conforme a Portaria CME (Comissão Mista 

2.162/2017, além da legislação vigente. 
um dos Programas de Residência Médica (PRMs) oferecidos 

É vedada a alteração da sua opção inicial de inscrição após o pagamento do valor da inscrição, independentemente de as 

, utilização da bonificação do PROVAB ou PRMGFC, ou atendimento 
para as providências quanto à solicitação, 

, restando, desde logo, cientes de que não haverá outra forma ou prazo para recebimento das solicitações 
capítulos específicos deste edital, para cada caso, tampouco será admitida a inclusão de documentos ou a alteração 

se de que preencheu adequadamente o formulário 
se quanto às informações referentes ao pagamento do valor de 

2.1.4. O valor da inscrição, cobrado a título de ressarcimento das despesas com material e serviços, é de R$ 450,00 (quatrocentos e 
reais), acrescidos do custo das despesas bancárias, e deverá ser pago após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, 

reais), acrescidos do custo das despesas bancárias, e deverá ser pago após o 
), conforme as instruções específicas 

ualquer agência bancária, ou em agências lotéricas, até a data e o horário 
qualquer inscrição paga em horário e/ou data posterior aos 

corrente. Cabe destacar que o comprovante de agendamento bancário 

Dentro do período estabelecido no cronograma deste edital, o candidato deverá acessar o site da Objetiva Concursos 
realizar seu cadastro e anexar cópia completa e legível do comprovante de pagamento, sob pena de não ter sua 

será divulgada na data estabelecida no Cronograma, nos sites www.hcpa.edu.br e 
consultar a respectiva relação para confirmar sua situação.  

. Caso a inscrição não tenha sido deferida, o candidato poderá interpor pedido de recurso, conforme determinado neste edital, em item 

homologada somente após o recebimento, pelaFUNDMED, da confirmação da quitação (recibo 

. A correção das informações prestadas é de inteira 

não se responsabilizam por nenhum tipo de 
crição ou de prestação da prova do presente processo seletivo. 

não se responsabilizam por inscrições ou pagamentos não efetivados devido ao horário bancário, a 
nicação, a congestionamento das linhas de comunicação, bem como a outros 

para os candidatos amparados pela Resolução CNRM nº 7/2010, desde que cumpram 
integralmente às exigências relativas à forma e ao conteúdo da documentação conforme item 2.2.4 do presente edital. A concessão estará 

2.2.1. Somente poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que comprove, por meio de Declaração (Anexo I), não 
o a que se candidata, ser egresso de instituição de ensino 

superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial e, ainda, que se enquadre em uma das seguintes situações: 
ento/salário mensal do candidato, quando não tiver dependente; ou 

a taxa de inscrição for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo possuir até dois dependentes; 

a taxa de inscrição for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo tiver mais de dois dependentes; 

comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), equivalente a 03 (três) salários mínimos, ou 
renda individual mensal igual ou inferior a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a 02(dois) salários mínimos. No caso de o 

iar comprovada pelo número de componentes da família; 
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e) comprovar ser membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad
nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Nesse caso, o candidato de
CadÚnico e apresentar documentação comprobatória de atualização dos dados 
2.2.1.1. Para fins de cálculo das alíneas “a”, “b” e “c”, 
#Retificado pelo edital 001-B-2021 
2.2.2. Para solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o site da Objetiva Concursos (
solicitação de isenção da taxa, até às 22h do dia 05/03/2021, anexando cópia legível de toda a documentação constante do item
presente edital.  
2.2.2. Para solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o 
solicitação de isenção da taxa, a partir das 15h 
constante do item 2.2.4 do presente edital. 
2.2.3. A documentação deverá ser digitalizada, de forma legível e completa (frente e verso
tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 2MB
2.2.4. O candidato deverá entregar: a) a Declaração (
residentes no mesmo endereço do candidato; b)
preenchido e acompanhado da documentação ali exigida; 
especificação do patrimônio e recibo de entrega, do candidato e de seu cônjuge ou companheiro(a) ou da de sua mãe e 
candidato solteiro), mesmo que o candidato trabalhe; 
companheiro(a) e da de sua mãe e de seu pai, 
assinalada, anexar cópia conforme segue: - Desempregado
trabalho e da página seguinte em branco, página da última alteração salarial) para comprovar que at
pregatício formal (entregar declaração que informe como está se mantendo e qual a renda média mensal) 
Trabalho (página de identificação, página do último contrato de trabalho e da página seguinte em branco, página da última alt
para comprovar que atualmente não mantém vínculo empregatício formal (entregar declaração firmada por 
a média de rendimentos mensais, esclarecendo o tipo de atividade 
Trabalhador com Carteira de Trabalho e Previdência Social as
página da última alteração salarial) e/ou contracheque/recibo de pagamento do mês de 
mês de fevereiro de 2021 - Profissional liberal: anexar formulário própr
Declaração de Rendimentos - pessoa física - ano-base de 2019 
base de 2019 - Estagiário/Bolsista: atestado ou comprovante de pagamento do mês de 
recebimento de aposentadoria referente ao mês de 
de fevereiro/2021- Trabalhador rural: declaração da média de rendimentos mensais e certificado atualizado de propriedade do imóvel rural, 
fornecida pelo INCRA; e)cópia da certidão de nascimento dos filhos do candidato, quando houver; 
companheiro(a) falecidos(as), anexar cópia(s) da(s) certidão(ões) de óbito.
2.2.5. Cada candidato poderá apresentar, em seu nome, apenas 
individualmente, mesmo que residam no mesmo domicílio.
2.2.6. O candidato terá seu pedido negado se apresentar mais de uma solicitação ou informações e/ou documenta
contraditórias em relação aos dados informados. 
2.2.7. O enviode todo o material é da inteira responsabilidade do candidato, sendo que deverá certificar
upload. Não serão aceitos documentos remetidos por via postal, internet, fax ou similares, tampouco em período distinto do anterior
estipulado, tampouco será admitida, em hipótese alguma, inclusão de documentos ou alteração de informações após o encerramento do prazo 
estipulado neste edital. 
2.2.8. As informações prestadas bem como a documentação apresentada são de exclusiva responsabilidade do 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Pro
2.2.9. Ainda que realizada a solicitação, os candidatos deverão imprimir o boleto bancár
2.2.10. A documentação será examinada com vistas a avaliar sua adequação ao disposto na Resolução CNRM n
2.2.11. O resultado das solicitações de isenção será divulgado na data prevista no cronograma
consultar a respectiva relação para confirmar sua situação. 
automaticamente efetivada. O candidato que tiver sua 
2.2.12. Após a divulgação da análise dos recursos interpostos: 
automaticamente efetivada; b) os candidatos, cujo recurso for improcedente, não terão o deferimento da sua solicitação,
permanecerem participando do certame, deverão providenciar o pagamento do boleto bancário 
certame. 
2.2.13. Não caberá qualquer devolução do valor pago a título de taxa de inscrição ao candidato que teve deferido seu benefício e também 
efetuou o pagamento da taxa de inscrição, de forma que se 
após a divulgação do resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de inscrição
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comprovar ser membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad
6.135/2007. Nesse caso, o candidato deve indicar o Número de Identificação Social 

CadÚnico e apresentar documentação comprobatória de atualização dos dados cadastrais junto à Caixa Econômica Federal. 
2.2.1.1. Para fins de cálculo das alíneas “a”, “b” e “c”, considerar a taxa de inscrição de R$ 480,00. 

2.2.2. Para solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br
solicitação de isenção da taxa, até às 22h do dia 05/03/2021, anexando cópia legível de toda a documentação constante do item

Para solicitar a isenção, o candidato deverá acessar o site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br
15h de 04/03/2021 até às 15 de 05/03/2021, anexando cópia legível de toda a documentação 

documentação deverá ser digitalizada, de forma legível e completa (frente e verso), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, cujo 
tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 2MB. 

a Declaração (AnexoI), com firma reconhecida, em cartório, do candidato e de duas testemunhas, não 
b) o Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição (

preenchido e acompanhado da documentação ali exigida; c)cópia completa da Declaração de Rendimentos referente ao ano
especificação do patrimônio e recibo de entrega, do candidato e de seu cônjuge ou companheiro(a) ou da de sua mãe e 

solteiro), mesmo que o candidato trabalhe; d)documentação acerca da situação profissional do candidato, de seu cônjuge ou 
companheiro(a) e da de sua mãe e de seu pai, mesmo que o candidato trabalhe, conforme o assinalado no 

Desempregado: Carteira de Trabalho (página de identificação, página do último contrato de 
trabalho e da página seguinte em branco, página da última alteração salarial) para comprovar que atualmente não mantém vínculo em
pregatício formal (entregar declaração que informe como está se mantendo e qual a renda média mensal) 
Trabalho (página de identificação, página do último contrato de trabalho e da página seguinte em branco, página da última alt
para comprovar que atualmente não mantém vínculo empregatício formal (entregar declaração firmada por 
a média de rendimentos mensais, esclarecendo o tipo de atividade desenvolvida e, cópia da carteira de identidade dos declarantes) 
Trabalhador com Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada: CTPS (página de identificação, página do contrato de trabalho atual e 
página da última alteração salarial) e/ou contracheque/recibo de pagamento do mês de fevereiro/2021 - 

anexar formulário próprio, de acordo com a Resolução do Conselho
base de 2019 - Empresário: Declaração de Rendimentos - pessoa jurídica e pessoa física 

ou comprovante de pagamento do mês de fevereiro/2021
de fevereiro de 2021 - Pensionista: comprovante do recebimento de pensão referente ao mês 

declaração da média de rendimentos mensais e certificado atualizado de propriedade do imóvel rural, 
cópia da certidão de nascimento dos filhos do candidato, quando houver; f) para o(s) caso(s) de pais e/ou cônjuge ou 

companheiro(a) falecidos(as), anexar cópia(s) da(s) certidão(ões) de óbito. 
2.2.5. Cada candidato poderá apresentar, em seu nome, apenas um pedido de isenção.Pessoas da mesma família deverão fazer o pedido 

ualmente, mesmo que residam no mesmo domicílio. 
2.2.6. O candidato terá seu pedido negado se apresentar mais de uma solicitação ou informações e/ou documenta

 
erial é da inteira responsabilidade do candidato, sendo que deverá certificar

. Não serão aceitos documentos remetidos por via postal, internet, fax ou similares, tampouco em período distinto do anterior
será admitida, em hipótese alguma, inclusão de documentos ou alteração de informações após o encerramento do prazo 

2.2.8. As informações prestadas bem como a documentação apresentada são de exclusiva responsabilidade do 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo para o qual pretende inscrição.
2.2.9. Ainda que realizada a solicitação, os candidatos deverão imprimir o boleto bancário e guardá-lo para o caso de ter seu pedido indeferido.
2.2.10. A documentação será examinada com vistas a avaliar sua adequação ao disposto na Resolução CNRM n

de isenção será divulgado na data prevista no cronograma, sendo de obrigação exclusiva do candidato 
consultar a respectiva relação para confirmar sua situação. Os candidatos com a solicitação de isenção deferida

. O candidato que tiver sua solicitação indeferidapoderá interpor recurso.  
2.2.12. Após a divulgação da análise dos recursos interpostos: a) os candidatos, cujo recurso de isenção for procedente

cujo recurso for improcedente, não terão o deferimento da sua solicitação,
permanecerem participando do certame, deverão providenciar o pagamento do boleto bancário até o prazo estabelecido no cronograma do 

á qualquer devolução do valor pago a título de taxa de inscrição ao candidato que teve deferido seu benefício e também 
efetuou o pagamento da taxa de inscrição, de forma que se orienta aos interessados para que só efetuem o pagamento do boleto bancário 

s a divulgação do resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de inscrição. 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA(PROVAB)
EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) – SOMENTE PARA VAGAS DO ACESSO 
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 Pág. 12 de 16

comprovar ser membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 
ve indicar o Número de Identificação Social - NIS - atribuído à família pelo 

Caixa Econômica Federal.  

www.objetivas.com.br) e realizar seu cadastro para 
solicitação de isenção da taxa, até às 22h do dia 05/03/2021, anexando cópia legível de toda a documentação constante do item 2.2.4 do 

www.objetivas.com.br) e realizar seu cadastro para 
, anexando cópia legível de toda a documentação 

), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, cujo 

), com firma reconhecida, em cartório, do candidato e de duas testemunhas, não 
o Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição (Anexo II), devidamente 

cópia completa da Declaração de Rendimentos referente ao ano-base de 2019, com 
especificação do patrimônio e recibo de entrega, do candidato e de seu cônjuge ou companheiro(a) ou da de sua mãe e de seu pai (para 

documentação acerca da situação profissional do candidato, de seu cônjuge ou 
mesmo que o candidato trabalhe, conforme o assinalado no Anexo II. Para cada situação 

Carteira de Trabalho (página de identificação, página do último contrato de 
ualmente não mantém vínculo em-

pregatício formal (entregar declaração que informe como está se mantendo e qual a renda média mensal) - Biscate/Autônomo: Carteira de 
Trabalho (página de identificação, página do último contrato de trabalho e da página seguinte em branco, página da última alteração salarial) 
para comprovar que atualmente não mantém vínculo empregatício formal (entregar declaração firmada por duas testemunhas, na qual conste 

desenvolvida e, cópia da carteira de identidade dos declarantes) - 
ficação, página do contrato de trabalho atual e 

 Servidor público: contracheque do 
io, de acordo com a Resolução do Conselho Regional de Contabilidade e 

pessoa jurídica e pessoa física - ano-
fevereiro/2021 - Aposentado: comprovante do 

comprovante do recebimento de pensão referente ao mês 
declaração da média de rendimentos mensais e certificado atualizado de propriedade do imóvel rural, 

para o(s) caso(s) de pais e/ou cônjuge ou 

pedido de isenção.Pessoas da mesma família deverão fazer o pedido 

2.2.6. O candidato terá seu pedido negado se apresentar mais de uma solicitação ou informações e/ou documentação insuficientes e/ou 

erial é da inteira responsabilidade do candidato, sendo que deverá certificar-se da adequada anexação após o 
. Não serão aceitos documentos remetidos por via postal, internet, fax ou similares, tampouco em período distinto do anteriormente 

será admitida, em hipótese alguma, inclusão de documentos ou alteração de informações após o encerramento do prazo 

2.2.8. As informações prestadas bem como a documentação apresentada são de exclusiva responsabilidade do candidato, podendo responder, 
cesso Seletivo para o qual pretende inscrição. 

lo para o caso de ter seu pedido indeferido. 
2.2.10. A documentação será examinada com vistas a avaliar sua adequação ao disposto na Resolução CNRM nº 07/2010. 

, sendo de obrigação exclusiva do candidato 
isenção deferida terão a inscrição 

recurso de isenção for procedente, terão a inscrição 
cujo recurso for improcedente, não terão o deferimento da sua solicitação, de forma que, para 

até o prazo estabelecido no cronograma do 

á qualquer devolução do valor pago a título de taxa de inscrição ao candidato que teve deferido seu benefício e também 
orienta aos interessados para que só efetuem o pagamento do boleto bancário 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA(PROVAB)E O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
SOMENTE PARA VAGAS DO ACESSO 
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2.3. De acordo com o art. 9º, § 5º, da Resolução nº 2/2015 da CNRM, alterada pela Resolução nº 35/2018, e o art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 
12.871, de 22 de outubro de 2013, estarão aptos a requerer a pontuação adicional de 
I - Tiverem os seus nomes publicados em lista atualizada periodicamente no site do Ministério da Educação, no endereço eletrônico 
http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude, ou;
II - Tiverem ingressado e concluído Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunid
(PRMGFC) a partir de 2015. 
2.3.1. Para requerer a pontuação adicional o candidato deverá, no ato da inscrição, 
indicar no formulário eletrônico de inscrição que deseja requerer a pontuação adicional
incuiso II, além de indicar no formulário de inscrição, deverão 
cadastro e anexar cópia legível da Declaração de Conclusão 
Comunidade (PRMGFC), emitida pela instituição responsável pelo PRM, reconhecida pela CNRM, na qual conste especificamente a d
início e a data de conclusão do PRM.  
2.3.1.1. A documentação deverá ser digitalizada, de forma legível e completa (frente e verso
cujo tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 2MB
2.3.2. A relação provisória dos candidatos com a solicitação de pontuação adicional deferida será divulgada na data estabelecida no cronograma 
constante deste edital. O candidato que desejar interpor recurso deverá observar os procedimentos disciplinados no capítulo e
edital. 
2.3.2.1. O candidato requerente à bonificação do PROVAB, 
data de que trata o subitem 2.3.1 deste edital poderá, caso seu nome tenha sido incluído na lista após a data mencionada
adicional no período de recursos.  
2.3.3. A pontuação adicional de que trata o item 2.
do processo seletivo, tampouco ser utilizada para 

 
CAPÍTULO III–DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

 

3.1. Os candidatos com necessidade de atendimento e/ou condição especial para a realização de prova (amamentação de 
meses de idade no dia de realização de prova presencial
período de inscrições, especificamente, acessar o 
“condições especiais para realização de prova”; 
Requerimento - Atendimento especial (Anexo III
nele exigida para a comprovação e justificativa do seu pedido, quando for o caso 
(quando for o caso) deverão ser todos digitalizados e salvos no m
“jpeg”, com tamanho máximo de 2MB). 
I)ATENÇÃO: A digitalização de TODOS os documentos deverá ser realizada 
permitir a análise das informações prestadas e dos documentos apresentados com clareza
3.2. Serão levadas em consideração a possibilidade, a razoabilidade e as disposições deste Edital no atendimento a tais pedid
3.3. Considerando-se a possibilidade de os candida
prótese auditiva, marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverão solicitar o atendimento especial disposto neste item, 
sob pena de serem excluídos do processo seletivo.
3.4. Os candidatos que careçam de ingestão de substância de qualquer natureza (exceto água) durante a prova deverão solicitar
especial disposto neste item, sob pena de não serem autorizados a realizar a ingestão duran
acondicionada em embalagem transparente e sem rótulo, permitindo a sua inspeção. 
3.5. A relação de atendimentos concedidos será divulgada 
interpor recurso deverá observar os procedimentos disciplinados no capítulo específico deste edital.

CAPÍTULO 
 

4.1. Este processo constará de única fase, composta por 
a) 1ª etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório/classificatório, 
b) 2ª etapa: análise curricular, de caráter eliminatório/classificatório
valendo 10 pontos. 

CAPÍTULO V 
 

5.1. A prova objetiva será conforme segue: 
5.1.1. PARA ACESSO DIRETO: A prova objetiva será elaborada com base no 
múltipla escolha, com 04 alternativas, das quais somente 
 

Tipo de prova 
Objetiva 

 
 

Cirurgia Geral 
Clínica Médica 
Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e
Obstetrícia e Ginecologia 
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art. 9º, § 5º, da Resolução nº 2/2015 da CNRM, alterada pela Resolução nº 35/2018, e o art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 
tarão aptos a requerer a pontuação adicional de 10% à nota os candidatos que

iverem os seus nomes publicados em lista atualizada periodicamente no site do Ministério da Educação, no endereço eletrônico 
ou; 

Tiverem ingressado e concluído Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunid

2.3.1. Para requerer a pontuação adicional o candidato deverá, no ato da inscrição, no período estabelecido no cronograma deste edital
indicar no formulário eletrônico de inscrição que deseja requerer a pontuação adicional. Especificamente, os candidatos 
incuiso II, além de indicar no formulário de inscrição, deverão acessar o site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br

Declaração de Conclusão da Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e 
Comunidade (PRMGFC), emitida pela instituição responsável pelo PRM, reconhecida pela CNRM, na qual conste especificamente a d

documentação deverá ser digitalizada, de forma legível e completa (frente e verso), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, 
cujo tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 2MB. 

om a solicitação de pontuação adicional deferida será divulgada na data estabelecida no cronograma 
constante deste edital. O candidato que desejar interpor recurso deverá observar os procedimentos disciplinados no capítulo e

requerente à bonificação do PROVAB, cujo nome não tenha sido publicado na lista de que trata o item 2.3 deste edital até a 
data de que trata o subitem 2.3.1 deste edital poderá, caso seu nome tenha sido incluído na lista após a data mencionada

2.3 não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo edital 
, tampouco ser utilizada para alcançar a pontuação mínima exigida para aprovação, nos termos das disposições do CNRM.

  

DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. Os candidatos com necessidade de atendimento e/ou condição especial para a realização de prova (amamentação de 
meses de idade no dia de realização de prova presencial, acesso facilitado, prova especial, grupo de risco do COVID

acessar o sitedaObjetiva Concursos(www.objetivas.com.br), realizar seu cadastro e
”; b) escolher a opção“sim”; c) selecionar o tipo de atendimento necessário; 

II deste edital), devidamente preenchido e assinado, acompanhado de toda a documentação 
para a comprovação e justificativa do seu pedido, quando for o caso (o requerimento e os documentos comprobatórios exigidos 

deverão ser todos digitalizados e salvos no mesmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou 

digitalização de TODOS os documentos deverá ser realizada de forma legível e completa (frente e verso, caso houver), a fim de 
análise das informações prestadas e dos documentos apresentados com clareza. 

3.2. Serão levadas em consideração a possibilidade, a razoabilidade e as disposições deste Edital no atendimento a tais pedid
os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que fizerem uso de 

passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverão solicitar o atendimento especial disposto neste item, 
os do processo seletivo. 

3.4. Os candidatos que careçam de ingestão de substância de qualquer natureza (exceto água) durante a prova deverão solicitar
especial disposto neste item, sob pena de não serem autorizados a realizar a ingestão durante a prova e comparecer ao local com a substância 
acondicionada em embalagem transparente e sem rótulo, permitindo a sua inspeção.  
3.5. A relação de atendimentos concedidos será divulgada na data estabelecida no cronograma constante deste edital. O candid
interpor recurso deverá observar os procedimentos disciplinados no capítulo específico deste edital. 

 

CAPÍTULO IV – DA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

, composta por duas etapas, a saber: 
eliminatório/classificatório, para todos os PRMs, valendo 90 pontos; 

eliminatório/classificatório, aplicada para todos os candidatos, no mesmo dia e horário da 1ª etapa

 

CAPÍTULO V – DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA 

será elaborada com base no Programa, Anexo VI deste edital,
, das quais somente 01 será a correta, eseráassim distribuída:  

área Nº de questões

Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade) 

4 
4 
4 
4 
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art. 9º, § 5º, da Resolução nº 2/2015 da CNRM, alterada pela Resolução nº 35/2018, e o art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 
candidatos que: 

iverem os seus nomes publicados em lista atualizada periodicamente no site do Ministério da Educação, no endereço eletrônico 

Tiverem ingressado e concluído Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade 

no período estabelecido no cronograma deste edital, 
. Especificamente, os candidatos que se enquadram no 

www.objetivas.com.br), realizar seu 
da Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e 

Comunidade (PRMGFC), emitida pela instituição responsável pelo PRM, reconhecida pela CNRM, na qual conste especificamente a data de 

), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, 

om a solicitação de pontuação adicional deferida será divulgada na data estabelecida no cronograma 
constante deste edital. O candidato que desejar interpor recurso deverá observar os procedimentos disciplinados no capítulo específico deste 

cujo nome não tenha sido publicado na lista de que trata o item 2.3 deste edital até a 
data de que trata o subitem 2.3.1 deste edital poderá, caso seu nome tenha sido incluído na lista após a data mencionada, requerer a pontuação 

3 não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo edital 
alcançar a pontuação mínima exigida para aprovação, nos termos das disposições do CNRM. 

DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

3.1. Os candidatos com necessidade de atendimento e/ou condição especial para a realização de prova (amamentação de filho(s) com até 6  
, acesso facilitado, prova especial, grupo de risco do COVID-19, etc.) deverão, durante o 

realizar seu cadastro e: a) clicar no campo 
selecionar o tipo de atendimento necessário; d) anexar o 

acompanhado de toda a documentação 
requerimento e os documentos comprobatórios exigidos 

esmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou 

de forma legível e completa (frente e verso, caso houver), a fim de 

3.2. Serão levadas em consideração a possibilidade, a razoabilidade e as disposições deste Edital no atendimento a tais pedidos. 
tos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que fizerem uso de 

passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverão solicitar o atendimento especial disposto neste item, 

3.4. Os candidatos que careçam de ingestão de substância de qualquer natureza (exceto água) durante a prova deverão solicitar o atendimento 
te a prova e comparecer ao local com a substância 

na data estabelecida no cronograma constante deste edital. O candidato que desejar 

 
aplicada para todos os candidatos, no mesmo dia e horário da 1ª etapa, 

, e será composta por20questões de 

Nº de questões Peso por questão PESO TOTAL 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
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Pediatria 

 

5.1.2. PARA PRÉ-REQUISITOS: A prova objetiva será elaborada com base no 
de múltipla, com 04 alternativas, das quais somente 
5.2. Anota da prova será calculada considerando o número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão. 
5.3. Realizada a prova objetiva, somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem
objetiva.  
5.3.1. Somente para ACESSO DIRETO: Conforme disposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os 
inscrição homologada na condição de participantes PROVAB ou 
nota, nos termos do item 2.3.3 deste edital.  
5.4. A prova objetiva, com duração de até 2 hora
Cronograma e será realizada na cidade de Porto Alegre/RS, 
vigentes à época, restando os candidatos, desde logo, convocados e cientes quanto à obrigatoriedade de cumprirem com tais regras, como
exemplo, distanciamento, utilização de proteção facial, higienização, sinais clínicos, dentre outras, sob pena de eliminação 
5.4.1. O local, horário, e outras determinações a respeito da realização serão disponibilizados na área do candidato, no 
Concursos(www.objetivas.com.br) data estabelecida no
COVID-19, o HACO e/ou a FUNDMED reservam-se o direito de indicar nova data e/ou até mesmo outra cidade para fins de realização da prova. 
5.4.2.Não haverá prova fora do local designado na convocação, nem em datas e/ou horários diferentes. Em nenhuma hipótese haverá segunda 
chamada, tampouco será admitido à prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para seu início, seja qual 
alegado. Assim, a identificação correta do dia, local e horário da realização da prova
responsabilidade única e exclusiva do candidato. 
5.4.3. Para fins de identificação, desde logo, ficam todos os candidatos convocados a compare
hora de antecedência do horário estabelecido pelo edital de convocação para fechamento dos portões do local de prova, 
documento de identificação oficiale de caneta esferográfica 
convocação os portões serão fechados, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato 
5.4.4. Somente poderá ingressar na sala de prova o candidato que apresentar documento de identificação oficial, conforme o ite
edital, o qual permita, com clareza, sua identificação e que atender as regras específicas do edital de convocação. 
ciente de que em caso de ausência ou caso não validado o documento de identificação ou, ainda, descu
convocação, não poderá fazer a prova. 
5.4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, a qual 
poderá ser avaliada por autoridade competente. 
5.4.6. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, no dia de realização de prova:
acompanhante do candidato (exceto quando for concedido à lactante atendimento especial para amamentação) ou pessoas estranhas
processo nas dependências do local onde forem aplicadas as provas
sintomas de COVID-19; b) os candidatos poderão ser submetidos ao detector de metais; 
todos ou de alguns candidatos; d) poderá ser exigida identificação especial do candidato 
houver dúvida quanto à fisionomia ou à assinatura do portador, a qual 
cumprimento às determinações estabelecidas pelo edital de convocação.
5.4.7. Após o ingresso na sala de prova e durante toda a sua realização, 
seguintes objetos: caneta; documento de identi
substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos), salvo disposição em contrário, 
determinada quando da convocação. 
5.4.8. Ainda, após o ingresso na sala de prova e durante toda a sua realização, 
eliminação do certame:  
a) comunicar-se com outros candidatos ou outras pessoas que não os fiscais e coordenadores de 
b) solicitar ou emprestar materiais a outros candidatos;
c) ingerir alimentos ou outras substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos, ou, 

houver previsão em contrário no edital de convocação);
d) manter consigo e/ou utilizar óculos escuros e/ou acessórios de chapelaria como boné, chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas e simil
e) consultar e/ou manter consigo quaisquer dispositivos, como máquinas calculadoras e/ou similares, agendas eletrônicas e/ou si

telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio de qualquer espécie, qualque
transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme
protetores auriculares, etc.;  

f) manter consigo e/ou consultar livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta;
g) portar arma . 
5.4.9. ATENÇÃO: Todo e qualquer objeto do candidato, de valor ou não, não
de convocação deve ser acondicionado dentro de embalagem específica e depositado (os aparelhos eletrônicos deverão ser deslig
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4 

será elaborada com base no Programa, Anexo VII deste edital, e será composta por
, das quais somente 01 será a correta. Cada questão valerá 9 pontos. 

será calculada considerando o número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão. 
Realizada a prova objetiva, somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% ou mais na nota final da prova 

Conforme disposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os 
inscrição homologada na condição de participantes PROVAB ou PRMGFC, desde que aprovados na prova objetiva, terão acréscimo de 10% à 

horas (para ACESSO DIRETO) e 1hora (para PRÉ-REQUISITOS
cidade de Porto Alegre/RS, conforme os protocolos de biossegurança relativos à prevenção de COVID

desde logo, convocados e cientes quanto à obrigatoriedade de cumprirem com tais regras, como
exemplo, distanciamento, utilização de proteção facial, higienização, sinais clínicos, dentre outras, sob pena de eliminação 
5.4.1. O local, horário, e outras determinações a respeito da realização serão disponibilizados na área do candidato, no 

data estabelecida no Cronograma.Em caso de necessidade de ajustes operacionais face à pandemia de 
se o direito de indicar nova data e/ou até mesmo outra cidade para fins de realização da prova. 

designado na convocação, nem em datas e/ou horários diferentes. Em nenhuma hipótese haverá segunda 
chamada, tampouco será admitido à prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para seu início, seja qual 

dentificação correta do dia, local e horário da realização da prova, bem como o respectivo comparecimento
 

.4.3. Para fins de identificação, desde logo, ficam todos os candidatos convocados a comparecer ao seu local de prova com, no mínimo, 
hora de antecedência do horário estabelecido pelo edital de convocação para fechamento dos portões do local de prova, 

caneta esferográfica (ponta grossa, tinta azul ou preta e material transparente).
não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local de prova

.4.4. Somente poderá ingressar na sala de prova o candidato que apresentar documento de identificação oficial, conforme o ite
edital, o qual permita, com clareza, sua identificação e que atender as regras específicas do edital de convocação. 
ciente de que em caso de ausência ou caso não validado o documento de identificação ou, ainda, descu

.4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 

cação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, a qual 
 

.4.6. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, no dia de realização de prova: a) não será permitida a permanência de 
acompanhante do candidato (exceto quando for concedido à lactante atendimento especial para amamentação) ou pessoas estranhas
processo nas dependências do local onde forem aplicadas as provas, tampouco pessoas com temperatura maior ou igual a 37,8 °C com ou sem 

os candidatos poderão ser submetidos ao detector de metais; c) poderá ser realizada coleta da impressão digital de 
poderá ser exigida identificação especial do candidato se o documento de identificação 

à fisionomia ou à assinatura do portador, a qual poderá ser avaliada por autoridade competente; 
determinações estabelecidas pelo edital de convocação. 

.4.7. Após o ingresso na sala de prova e durante toda a sua realização, o candidato somente poderá manter consigo, em lugar visível, os 
seguintes objetos: caneta; documento de identificação oficial; e uma garrafa transparente de água, sem rótulo. É 
substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos), salvo disposição em contrário, 

.4.8. Ainda, após o ingresso na sala de prova e durante toda a sua realização, são vedadas aos candidatos as seguintes condutas, sob pena de 

se com outros candidatos ou outras pessoas que não os fiscais e coordenadores de prova; 
solicitar ou emprestar materiais a outros candidatos; 
ingerir alimentos ou outras substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos, ou, 
houver previsão em contrário no edital de convocação); 

r consigo e/ou utilizar óculos escuros e/ou acessórios de chapelaria como boné, chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas e simil
consultar e/ou manter consigo quaisquer dispositivos, como máquinas calculadoras e/ou similares, agendas eletrônicas e/ou si
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio de qualquer espécie, qualque
transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme

manter consigo e/ou consultar livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta;

: Todo e qualquer objeto do candidato, de valor ou não, não enquadrado nos itens permitidos por este edital e/ou 
de convocação deve ser acondicionado dentro de embalagem específica e depositado (os aparelhos eletrônicos deverão ser deslig
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4,5 18,00 

edital, e será composta por10 questões 

será calculada considerando o número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão.  
50% ou mais na nota final da prova 

Conforme disposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os candidatos com 
, desde que aprovados na prova objetiva, terão acréscimo de 10% à 

REQUISITOS), tem sua data estabelecida no 
conforme os protocolos de biossegurança relativos à prevenção de COVID-19 

desde logo, convocados e cientes quanto à obrigatoriedade de cumprirem com tais regras, como, por 
exemplo, distanciamento, utilização de proteção facial, higienização, sinais clínicos, dentre outras, sob pena de eliminação sumária do processo. 
5.4.1. O local, horário, e outras determinações a respeito da realização serão disponibilizados na área do candidato, no site da Objetiva 

Cronograma.Em caso de necessidade de ajustes operacionais face à pandemia de 
se o direito de indicar nova data e/ou até mesmo outra cidade para fins de realização da prova.  

designado na convocação, nem em datas e/ou horários diferentes. Em nenhuma hipótese haverá segunda 
chamada, tampouco será admitido à prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para seu início, seja qual for o motivo 

bem como o respectivo comparecimento, são de 

cer ao seu local de prova com, no mínimo, 01 
hora de antecedência do horário estabelecido pelo edital de convocação para fechamento dos portões do local de prova, munidos de 

zul ou preta e material transparente).No horário de 
ao local de prova. 

.4.4. Somente poderá ingressar na sala de prova o candidato que apresentar documento de identificação oficial, conforme o item 5.4.3 deste 
edital, o qual permita, com clareza, sua identificação e que atender as regras específicas do edital de convocação. O candidato deverá estar 
ciente de que em caso de ausência ou caso não validado o documento de identificação ou, ainda, descumpridas as regras específicas da 

no dia da realização da prova, os documentos originais, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 dias, ocasião em 

cação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, a qual 

não será permitida a permanência de 
acompanhante do candidato (exceto quando for concedido à lactante atendimento especial para amamentação) ou pessoas estranhas ao 

temperatura maior ou igual a 37,8 °C com ou sem 
poderá ser realizada coleta da impressão digital de 

documento de identificação estiver danificado ou 
autoridade competente; e) será exigido o 

o candidato somente poderá manter consigo, em lugar visível, os 
; e uma garrafa transparente de água, sem rótulo. É vedada a ingestão de 

substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos), salvo disposição em contrário, a ser 

aos candidatos as seguintes condutas, sob pena de 

ingerir alimentos ou outras substâncias de qualquer natureza (exceto água e os casos de atendimento especial concedidos, ou, ainda, se 

r consigo e/ou utilizar óculos escuros e/ou acessórios de chapelaria como boné, chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas e similares;  
consultar e/ou manter consigo quaisquer dispositivos, como máquinas calculadoras e/ou similares, agendas eletrônicas e/ou similares, 
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio de qualquer espécie, qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como 

manter consigo e/ou consultar livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta; 

enquadrado nos itens permitidos por este edital e/ou pelo edital 
de convocação deve ser acondicionado dentro de embalagem específica e depositado (os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados) dentro 
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do espaço de prova, em local indicado pelo fiscal, s
quaisquer objetos dos candidatos, de forma que se aconselha aos candidatos para que não levem ao 
autorizado. 
5.4.10. Após o início da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer local. Assim, ainda que o candidato tenha terminado 
sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer dos dispositivos eletrônicos previsto
descumprimento dessa determinação poderá implicar eliminação do candidato deste certame, caracterizando
5.5. Para realizar a prova, cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão de respostas (folha ópt
além de conter local destinado às respostas da prova, conterá campo específico com os dados do candidato devidamente impresso
destinado à sua assinatura eNÃO poderá conter rabisco e/ou rasura, tampouco 
durante a realização da prova, preenchido e assinado
documento válido e utilizado para a correção da prova
5.5.1. É de obrigação exclusiva do candidato: conferir se os dados impressos no cartão de respostas, 
e o PRMestãocorretos; preencher e assinar o cartão de respostas, à CANETA, obrigatoriamente e entregá
respectivos documentos ou o não cumprimento das demais condições acima definidas poderá implicar a automática eliminação do 
candidato do certame. 
5.5.2.O candidato poderá levar consigo seu caderno de questões, 
recursos contra o gabarito preliminar.  
5.5.3. Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a sala de 
coordenação de prova para o lacre e a assinatura
simultaneamente, depois de concluído o procedimento. 
5.5.4. A correção das provas será realizada por sistema eletrônico 
sendo, não haverá processo de desidentificação dos cartões de respostas. 
5.5.5. Em nenhuma hipótese será considerado, para
resposta que, no cartão de respostas, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou ra
marcação que estiver em desconformidade com as instruções poderá ser anulada, ficando condicionada à leitura óptica.
5.5.6. Poderá ser excluído sumariamente deste certame o candidato que
a) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
b) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes
c) for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova ou em caso de interrupção dos trabalhos, comunicando

candidato, bem como utilizando-se de consultas não permitidas, de aparelho celular ou de outro equipamento de qualquer natureza não 
permitido; 

d) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas;
e) não permitir ser submetido ao detector de metal (quando aplicável);
f) antes do término de sua prova, afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;
g) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou recusar

de identidade e/ou de dados; e, 
h) recusar-se a entregar o material das provas ao término, ou ao término do tempo destinado a sua realização, ou, em caso de razão fortu

ao ser determinado pelo fiscal ou coordenador de prova.
5.5.7. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de 
procedimento ilícito ou colaborado para tal, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado deste certame.
5.5.8. Além das regras gerais já estabelecidas por este edital, o edital de convocação para a prova estabelecer
à apresentação dos candidatos, consoante os princípios constitucionais e ditames legais vigentes.

CAPÍTULO V

 
6.1.Para a análise curricular, 2ª etapa do processo,
ENTREGAR SUA DOCUMENTAÇÃO QUANDO DO INGRESSO NA SALA DE PROVA, DIRETAMENTE AO FISCAL DE 
6.1.1. Para os PRMs com Acesso Direto, na análise do 

máximo de 10,0 pontos): 
a) Histórico escolar da graduação - peso máximo: 1,0ponto 

escolar da graduação e atribuída a pontuação que segue:
- Maioria de conceitos A (nota ≥ 9,0) - 1,0ponto
- Maioria de conceitos B (nota ≥ 8,0 e < 9,0) - 0,5ponto
- Maioria de conceitos C (nota ≥ 7,0 e < 8,0) - zeroponto
 A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar 

graduação, atualizado. 
b) Última nota na Faculdade de origem no ENADE 
- Nota no ENADE igual a 5 - 0,8ponto 
- Nota no ENADE igual a 4 - 0,5ponto 
- Nota no ENADE igual a 3 - 0,2ponto 
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do espaço de prova, em local indicado pelo fiscal, sob responsabilidade do candidato. Os executores deste processo
de forma que se aconselha aos candidatos para que não levem ao local

cio da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer local. Assim, ainda que o candidato tenha terminado 
sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer dos dispositivos eletrônicos previsto
descumprimento dessa determinação poderá implicar eliminação do candidato deste certame, caracterizando

.5. Para realizar a prova, cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão de respostas (folha ópt
além de conter local destinado às respostas da prova, conterá campo específico com os dados do candidato devidamente impresso

conter rabisco e/ou rasura, tampouco poderá ser substituído, devendo ser conservado em segurança 
preenchido e assinado pelo candidato com atenção, à CANETA, uma vez que o cartão de respostas é o único 

documento válido e utilizado para a correção da prova. 
conferir se os dados impressos no cartão de respostas, em especial

; preencher e assinar o cartão de respostas, à CANETA, obrigatoriamente e entregá-lo ao fiscal de sala. 
respectivos documentos ou o não cumprimento das demais condições acima definidas poderá implicar a automática eliminação do 

levar consigo seu caderno de questões, o qual deverá ser conservado para fins de subsídio 

s três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a sala de 
natura do lacre dos envelopes das provas, quando, então, poderão retirar

simultaneamente, depois de concluído o procedimento.  
A correção das provas será realizada por sistema eletrônico – leitura óptica dos cartões de resposta 

desidentificação dos cartões de respostas.  
. Em nenhuma hipótese será considerado, para correção e respectiva pontuação, o caderno de questões. Será atribuída nota 0 (zero) à 

resposta que, no cartão de respostas, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou ra
onformidade com as instruções poderá ser anulada, ficando condicionada à leitura óptica.

Poderá ser excluído sumariamente deste certame o candidato que: 
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes
for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova ou em caso de interrupção dos trabalhos, comunicando

se de consultas não permitidas, de aparelho celular ou de outro equipamento de qualquer natureza não 

se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas; 
de metal (quando aplicável); 

se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
não permitir a coleta de sua assinatura e/ou recusar-se a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo comprovar a autentic

se a entregar o material das provas ao término, ou ao término do tempo destinado a sua realização, ou, em caso de razão fortu
ao ser determinado pelo fiscal ou coordenador de prova. 

mpo, for constatado, por meio eletrônico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de 
procedimento ilícito ou colaborado para tal, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado deste certame.

Além das regras gerais já estabelecidas por este edital, o edital de convocação para a prova estabelecer
à apresentação dos candidatos, consoante os princípios constitucionais e ditames legais vigentes. 

 

CAPÍTULO VI – DA 2ª ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR 

2ª etapa do processo,realizada no mesmo dia e horário da prova da 1ª etapa, TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO 
ENTREGAR SUA DOCUMENTAÇÃO QUANDO DO INGRESSO NA SALA DE PROVA, DIRETAMENTE AO FISCAL DE 

, na análise do curriculumvitae, será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em um total 

peso máximo: 1,0ponto - Será analisada a preponderância de conceitos nas disciplinas do histórico 
escolar da graduação e atribuída a pontuação que segue: 

1,0ponto 
0,5ponto 
zeroponto 

A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar 

Última nota na Faculdade de origem no ENADE - peso máximo: 0,8ponto - A pontuação será atribuída conforme segue:
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Os executores deste processo não se responsabilizam por 
local de prova itens cujo uso não está 

cio da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer local. Assim, ainda que o candidato tenha terminado 
sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer dos dispositivos eletrônicos previstos no item 5.4.8. O 
descumprimento dessa determinação poderá implicar eliminação do candidato deste certame, caracterizando-se como tentativa de fraude. 

.5. Para realizar a prova, cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão de respostas (folha óptica). O cartão de respostas, 
além de conter local destinado às respostas da prova, conterá campo específico com os dados do candidato devidamente impressos e local 

ituído, devendo ser conservado em segurança 
uma vez que o cartão de respostas é o único 

em especial o nome, o número de inscrição 
lo ao fiscal de sala. A não entrega dos 

respectivos documentos ou o não cumprimento das demais condições acima definidas poderá implicar a automática eliminação do 

para fins de subsídio na interposição de 

s três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a sala de 
lacre dos envelopes das provas, quando, então, poderão retirar-se do local, 

leitura óptica dos cartões de resposta –, sem ingerência humana, assim 

correção e respectiva pontuação, o caderno de questões. Será atribuída nota 0 (zero) à 
resposta que, no cartão de respostas, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura. Qualquer 

onformidade com as instruções poderá ser anulada, ficando condicionada à leitura óptica. 

se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 
for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova ou em caso de interrupção dos trabalhos, comunicando-se com outro 

se de consultas não permitidas, de aparelho celular ou de outro equipamento de qualquer natureza não 

se a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo comprovar a autenticidade 

se a entregar o material das provas ao término, ou ao término do tempo destinado a sua realização, ou, em caso de razão fortuita, 

mpo, for constatado, por meio eletrônico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de 
procedimento ilícito ou colaborado para tal, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado deste certame. 

Além das regras gerais já estabelecidas por este edital, o edital de convocação para a prova estabelecerá as regras específicas em relação 

, TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO 
ENTREGAR SUA DOCUMENTAÇÃO QUANDO DO INGRESSO NA SALA DE PROVA, DIRETAMENTE AO FISCAL DE SALA.    

será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em um total 

de conceitos nas disciplinas do histórico 

A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar do curso de 

atribuída conforme segue: 
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- Sem nota no ENADE ou nota no ENADE igual a 1 ou2 
c) Participação em Teste do Progresso - peso máximo 0,2ponto 
- 0,06 porparticipação 
d) Produção científica - peso máximo: 2,0pontos 
- Publicações indexadas (Lilacs, Scielo, Medline) - máximo
 Fator de impacto (JCR) maior ou igual a 1 - 1,0 ponto por trabalho publicado
 Fator de impacto menor que 1 - 0,5 ponto por trabalho publicado
 Sem fator de impacto - 0,2 ponto por trabalho publicado
- Autoria de livro e/ou de capítulo de livro - 0,1 ponto por publicação (máximo 0,5 ponto)
 Para comprovação da produção científica, será exigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do trabalho publicado, 

caso. 
e) Participação em eventos científicos - peso máximo: 1,0ponto 
- Participação no evento - 0,05, por evento (máximo 0,5 ponto);
- Apresentação de pôster - 0,2, porapresentação;
- Apresentação oral - 0,5, porapresentação. 

 Para comprovação de participação em eventos científicos, serão 
eventos. O mesmo trabalho será pontuado apenas uma vez.

f) Monitorias - peso máximo: 2,0pontos - Serão consideradas as monitorias obtidas por concurso e cadastradas junto àsPró
de pesquisa, bolsa de iniciação científica e bolsa deextensãojuntoàsPró
período demonitoria. 

- Cada semestre de monitoria - 0,2ponto 
- Se a mesma atividade for mantida de forma consecutiva por per
 Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de Declaração, emitida pela instituição em que foi d

atividade. 
g) Domínio de língua inglesa - peso máximo: 1,5 ponto
- Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 

denívelavançado/cursosdeproficiência)ououtraforma de comprovação documental 
- Níveis intermediários ou outras comprovações 
h) Experiências extracurriculares - peso máximo: 

atividadesnoHCPA,emhospitaisconveniadoseemhospitais do exterior; atividades médicas desenvolvidas na comunidade; 
profissionaisextracurriculares; participação em campanhas de vacinação; participação em ligas acadêmicas; atividades represen
proficiência em outras línguas. Serão pontuados, no máximo, 2 títulos por categoria (tipo deatividade)

- Pontuação máxima de 0,2 ponto por atividade.
 Para comprovação das experiências extracurriculares, será exigida documentação formal relativa à atividade, emitida por autor

competente. O tempo de permanência na atividade será considerado.
 

6.1.1.1. Conforme disposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os candidatos com inscrição homologada na 
condição de participantes PROVAB ou PRMGFC, desde que aprovados na prova objetiva, terão acréscimo de 10% à nota, nos termos do item 
2.3.3 deste edital.  
 
6.1.2. Para os PRMs com Pré-Requisitos, na análisedo
pontos): 
 

a) Histórico escolar da graduação - peso máximo: 1,0ponto 
escolar da graduação e atribuída a pontuação que segue:

- Maioria de conceitos A (nota ≥ 9,0) - 1,0ponto
- Maioria de conceitos B (nota ≥ 8,0 e < 9,0) - 0,5ponto
- Maioria de conceitos C (nota ≥ 7,0 e < 8,0) - zeroponto
 A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar do curso de 

graduação, atualizado. 
b) Avaliação obtida no PRM pré-requisito exigido para inscrição 

de conceitos obtidos) no PRM pré-requisito exigido para inscrição e atribuída a pontuação que segue:
- Maioria de conceitos A (nota ≥ 9,0) - 2,0pontos
- Maioria de conceitos B (nota ≥ 8,0 e < 9,0) - 0,8ponto
- Maioria de conceitos C (nota ≥ 7,0 e < 8,0) e sem conceito e/ou nota 
 A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia de documento emitido 

pré-requisito exigido para inscrição, atualizado.
c) Produção científica - peso máximo: 2,5pontos 
- Publicações indexadas (Lilacs, Scielo, Medline) 
 Fator de impacto maior ou igual a 1 - 1,0 ponto por trabalho publicado
 Fator de impacto menor que 1 - 0,5 ponto por trabalho publicado
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Sem nota no ENADE ou nota no ENADE igual a 1 ou2 - zero ponto 
peso máximo 0,2ponto - A pontuação será atribuída conforme segue:

peso máximo: 2,0pontos - A pontuação para produção científica será atribuída conforme os critérios a seguir:
máximo 2,0 pontos 

1,0 ponto por trabalho publicado 
0,5 ponto por trabalho publicado 

0,2 ponto por trabalho publicado 
0,1 ponto por publicação (máximo 0,5 ponto) 

Para comprovação da produção científica, será exigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do trabalho publicado, 

peso máximo: 1,0ponto - A pontuação será atribuída conforme segue:
0,05, por evento (máximo 0,5 ponto); 
0,2, porapresentação; 

Para comprovação de participação em eventos científicos, serão exigidos atestados fornecidos pelas instituições responsáveis pelos 
eventos. O mesmo trabalho será pontuado apenas uma vez. 

Serão consideradas as monitorias obtidas por concurso e cadastradas junto àsPró
de pesquisa, bolsa de iniciação científica e bolsa deextensãojuntoàsPró-ReitoriasdasInstituiçõesdeEnsino Superior são equivalentes a 

Se a mesma atividade for mantida de forma consecutiva por período maior que um semestre - 0,5 ponto por ano.
Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de Declaração, emitida pela instituição em que foi d

peso máximo: 1,5 ponto- A pontuação será atribuída conforme segue: 
Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 
denívelavançado/cursosdeproficiência)ououtraforma de comprovação documental - 1,5 ponto 

ras comprovações - 0,7 ponto 
peso máximo: 1,5 ponto - Serão consideradas como experiência extracurricular as 

atividadesnoHCPA,emhospitaisconveniadoseemhospitais do exterior; atividades médicas desenvolvidas na comunidade; 
profissionaisextracurriculares; participação em campanhas de vacinação; participação em ligas acadêmicas; atividades represen
proficiência em outras línguas. Serão pontuados, no máximo, 2 títulos por categoria (tipo deatividade) 

ção máxima de 0,2 ponto por atividade. 
Para comprovação das experiências extracurriculares, será exigida documentação formal relativa à atividade, emitida por autor
competente. O tempo de permanência na atividade será considerado. 

isposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os candidatos com inscrição homologada na 
, desde que aprovados na prova objetiva, terão acréscimo de 10% à nota, nos termos do item 

, na análisedocurriculumvitae,seráatribuídapontuaçãoconformeosite(em um total máximo de 10,0 

peso máximo: 1,0ponto - Será analisada a preponderância de conceitos nas 
escolar da graduação e atribuída a pontuação que segue: 

1,0ponto 
0,5ponto 
zeroponto 

gida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar do curso de 

requisito exigido para inscrição - peso máximo: 2,0 pontos - Será analisado o conceito
requisito exigido para inscrição e atribuída a pontuação que segue: 

2,0pontos 
0,8ponto 

7,0 e < 8,0) e sem conceito e/ou nota - zeroponto 
A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia de documento emitido 

requisito exigido para inscrição, atualizado. 
peso máximo: 2,5pontos - A pontuação para produção científica será atribuída conforme os critérios a seguir:

Publicações indexadas (Lilacs, Scielo, Medline) - máximo 2,5 pontos 
1,0 ponto por trabalho publicado 

0,5 ponto por trabalho publicado 
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ontuação será atribuída conforme segue: 

A pontuação para produção científica será atribuída conforme os critérios a seguir: 

Para comprovação da produção científica, será exigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do trabalho publicado, conforme o 

ção será atribuída conforme segue: 

exigidos atestados fornecidos pelas instituições responsáveis pelos 

Serão consideradas as monitorias obtidas por concurso e cadastradas junto àsPró-Reitorias; Bolsa 
ReitoriasdasInstituiçõesdeEnsino Superior são equivalentes a 

0,5 ponto por ano. 
Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de Declaração, emitida pela instituição em que foi desenvolvida a 

Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 

Serão consideradas como experiência extracurricular as 
atividadesnoHCPA,emhospitaisconveniadoseemhospitais do exterior; atividades médicas desenvolvidas na comunidade; experiências 
profissionaisextracurriculares; participação em campanhas de vacinação; participação em ligas acadêmicas; atividades representativas; 

Para comprovação das experiências extracurriculares, será exigida documentação formal relativa à atividade, emitida por autoridade 

isposto na Resolução CNRM nº 2/2015 e na Resolução CNRM nº 35/2018, os candidatos com inscrição homologada na 
, desde que aprovados na prova objetiva, terão acréscimo de 10% à nota, nos termos do item 

seráatribuídapontuaçãoconformeosite(em um total máximo de 10,0 

Será analisada a preponderância de conceitos nas disciplinas do histórico 

gida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia do histórico escolar do curso de 

Será analisado o conceito (ou a preponderância 

A comprovação exigida para atribuição de pontos referentes a este item será feita pela entrega de cópia de documento emitido pelo PRM 

A pontuação para produção científica será atribuída conforme os critérios a seguir: 
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 Sem fator de impacto - 0,2 ponto por trabalho publicado
- Autoria de livro e/ou de capítulo de livro - 0,1 ponto por publicação (máximo 0,5 ponto)
 Para comprovação da produção científica, será e

caso. 
d) Participação em eventos científicos - peso máximo: 1,5 ponto 
- Participação no evento - 0,05, por evento (máximo 1,5 p
- Apresentação de pôster - 0,2, porapresentação
- Apresentação oral - 0,5, por apresentação 
 Para comprovação de participação em eventos científicos, serão exigidos atestados fornecidos pelas instituições responsáveis 

eventos. O mesmo trabalho será pontuado apenas uma vez.
e) Domínio de língua inglesa - peso máximo: 1,0 ponto
- Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 

denívelavançado/cursosdeproficiência)ououtraforma de comprovação documental 
- Níveis intermediários ou outras comprovações 

f) Outras atividades ou pós-graduação senso estrito 
- Atividades representativas da Residência Médica (Representante na COREME, na Associação de Médicos Residentes,SIMERSeetc.)

0,2pontoporanode Representação (máximo 2,0 pontos)
- Cursos teórico-práticos com aprovação e validade: ACLS, ATLS, PALS, SIMUTEC, ALSO 
- Mestrado - 0,5 ponto porcurso 
- Doutorado - 1,2 ponto porcurso 
- Proficiênciaemoutraslínguas-0,2pontoporproficiência
 Para comprovação de outras atividades ou de conclusão de pós

pós-graduação, emitida por autoridade competente. O tempo de permanência na atividade será considerado.
6.2.Os candidatos que no dia da 1ª etapa deixarem de apresentar o currículo estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.
6.3. A documentação deverá ser apresentada na formaest
enviados em outro momento, tampouco os que não atendam à forma 
6.4. A análise do currículo será realizada por, no mínimo, 1 (um) professor, 1 (um) médico contratado e 1 (um) médico Residente (todos do 
HCPA), em cada PRM oferecido no presente Edital.
6.5. Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade decréditos.

 
7.1. Todos os períodos previstos para interposição de recursos encontram
sua confirmação dar-se-á por edital específico de
certame. 
 
7.1.1. Os recursos deverão ser preenchidos/digitados pelo candidato e/ou seu representante diretamente na 
www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, seg
Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br) e realizar seu cadastro
e/ou por outro meio senão aquele disponibilizado para tal na respectiva página.
 
7.2. O candidato deverá interpor, individualmente, seus recursos, utilizando um
atender rigorosamente aos preceitos fixados neste capítulo, sendo devidamente fundamentado e acompanhado de: 
indeferimento de isenção/inscrição, as razões pelas quais solicita a homologação da sua isenção/inscrição e todos os document
comprobatórios que demonstrem a razão do candidato (comprovante de inscrição, pagamento, etc.); 
das questões, pontos, títulos ou resultados, para os quais, face ao regramento do certame, à natureza da vaga ou do critério adotado, deveria 
ser atribuído maior grau, número de pontos ou resultado diverso;
que demonstrem a razão do candidato. 
 
7.3. Cada candidato deve interpor individualmente seu próprio recurso. Não se conhecerão os recursos coletivos, com identifica
física e/ou jurídica, sem fundamentação e argumentação lógica e consistente
 
7.4. Questões anuladas por decisão da Banca serão consideradas correta
respectiva pontuação a eles. 
 
7.5. Durante o período de recursos, salvo previsão em contrário, não será aceita e/ou considerada complementação de documentaç
deveria ter sido entregue e/ou encaminhada no período determinado em capítulo específico deste edital, conforme cada etap
termos do edital de convocação.  
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0,2 ponto por trabalho publicado 
0,1 ponto por publicação (máximo 0,5 ponto) 

Para comprovação da produção científica, será exigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do trabalho publicado, conforme o 

peso máximo: 1,5 ponto - A pontuação será atribuída conforme segue:
0,05, por evento (máximo 1,5 ponto) 
0,2, porapresentação 

Para comprovação de participação em eventos científicos, serão exigidos atestados fornecidos pelas instituições responsáveis 
pontuado apenas uma vez. 

peso máximo: 1,0 ponto- A pontuação será atribuída conforme segue: 
Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 

ououtraforma de comprovação documental - 1,0 ponto 
Níveis intermediários ou outras comprovações - 0,4 ponto 

senso estrito concluído (mestrado/doutorado) - peso máximo: 2,0pontos
Atividades representativas da Residência Médica (Representante na COREME, na Associação de Médicos Residentes,SIMERSeetc.)
0,2pontoporanode Representação (máximo 2,0 pontos) 

práticos com aprovação e validade: ACLS, ATLS, PALS, SIMUTEC, ALSO - 0,2 pontopor curso

0,2pontoporproficiência 
Para comprovação de outras atividades ou de conclusão de pós-graduação, será exigida documentação formal relativa à ativid

graduação, emitida por autoridade competente. O tempo de permanência na atividade será considerado.
deixarem de apresentar o currículo estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.

na formaestabelecidaquando da convocação. NÃO serão recebidos e/ou avaliados documentos 
, tampouco os que não atendam à forma estabelecida pelo edital de convocação

será realizada por, no mínimo, 1 (um) professor, 1 (um) médico contratado e 1 (um) médico Residente (todos do 
), em cada PRM oferecido no presente Edital. 

Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade decréditos. 
 

CAPÍTULO VII–DOS RECURSOS 

Todos os períodos previstos para interposição de recursos encontram-se estabelecidos no cronograma de execução deste edital; todavia, 
de cada evento, devendo, portanto, os candidatos estarem atentos às publicações ao longo do 

Os recursos deverão ser preenchidos/digitados pelo candidato e/ou seu representante diretamente na 
”, seguindo as orientações da página, de forma que os interessados deverão 
e realizar seu cadastro.Não haverá hipótese de solicitação do pedido de revisão de outra forma 

e/ou por outro meio senão aquele disponibilizado para tal na respectiva página. 

candidato deverá interpor, individualmente, seus recursos, utilizando um formulário eletrônico para cada pedido. 
atender rigorosamente aos preceitos fixados neste capítulo, sendo devidamente fundamentado e acompanhado de: 
indeferimento de isenção/inscrição, as razões pelas quais solicita a homologação da sua isenção/inscrição e todos os document
comprobatórios que demonstrem a razão do candidato (comprovante de inscrição, pagamento, etc.); b) circunstanciada ex

ou resultados, para os quais, face ao regramento do certame, à natureza da vaga ou do critério adotado, deveria 
ser atribuído maior grau, número de pontos ou resultado diverso; c) em outros casos, as razões do pedido e os documentos comprobatórios 

.3. Cada candidato deve interpor individualmente seu próprio recurso. Não se conhecerão os recursos coletivos, com identifica
o e argumentação lógica e consistente, nem os pedidos de simples revisão do gabarito ou da nota.

.4. Questões anuladas por decisão da Banca serão consideradas corretas para todos os candidatos presentes à prova

.5. Durante o período de recursos, salvo previsão em contrário, não será aceita e/ou considerada complementação de documentaç
deveria ter sido entregue e/ou encaminhada no período determinado em capítulo específico deste edital, conforme cada etap
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xigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do trabalho publicado, conforme o 

A pontuação será atribuída conforme segue: 

Para comprovação de participação em eventos científicos, serão exigidos atestados fornecidos pelas instituições responsáveis pelos 

 
Certificadodeuniversidadedelínguainglesa, certificado de conclusão de curso no Brasil (certificado 

peso máximo: 2,0pontos 
Atividades representativas da Residência Médica (Representante na COREME, na Associação de Médicos Residentes,SIMERSeetc.)-

0,2 pontopor curso 

graduação, será exigida documentação formal relativa à atividade e/ou à 
graduação, emitida por autoridade competente. O tempo de permanência na atividade será considerado. 

deixarem de apresentar o currículo estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 
NÃO serão recebidos e/ou avaliados documentos 

pelo edital de convocação. 
será realizada por, no mínimo, 1 (um) professor, 1 (um) médico contratado e 1 (um) médico Residente (todos do 

se estabelecidos no cronograma de execução deste edital; todavia, 
cada evento, devendo, portanto, os candidatos estarem atentos às publicações ao longo do 

Os recursos deverão ser preenchidos/digitados pelo candidato e/ou seu representante diretamente na área do candidato, no site 
uindo as orientações da página, de forma que os interessados deverão acessar o site da 

Não haverá hipótese de solicitação do pedido de revisão de outra forma 

formulário eletrônico para cada pedido. O recurso deverá 
atender rigorosamente aos preceitos fixados neste capítulo, sendo devidamente fundamentado e acompanhado de: a) no caso de 
indeferimento de isenção/inscrição, as razões pelas quais solicita a homologação da sua isenção/inscrição e todos os documentos 

circunstanciada exposição a respeito 
ou resultados, para os quais, face ao regramento do certame, à natureza da vaga ou do critério adotado, deveria 

do pedido e os documentos comprobatórios 

.3. Cada candidato deve interpor individualmente seu próprio recurso. Não se conhecerão os recursos coletivos, com identificação de pessoa 
os pedidos de simples revisão do gabarito ou da nota. 

presentes à prova, computando-se a 

.5. Durante o período de recursos, salvo previsão em contrário, não será aceita e/ou considerada complementação de documentação que 
deveria ter sido entregue e/ou encaminhada no período determinado em capítulo específico deste edital, conforme cada etapa e/ou nos 
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7.6. Cada recorrente poderá consultar o parecer d
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

CAPÍTULO VIII–DA CLASSIFICAÇÃO, 

8.1. A nota final dos candidatos será formada pelo somatório dos pontos obtidos na 
ACESSO DIRETO, vide itens 5.3.1 e 6.1.1.1). 
 
8.2. Processados todos os resultados e identificado empate no total de pontos entre 
classificação final, seguirá, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) maior número de pontos na 1ª etapa; 
b) sorteio público (persistindo o empate, o desempate dar

restando, desde logo, convocados os candidatos empatados)
 
8.3. Processados os desempates, será divulgado o resultado final do certame, o qual conterá a respectiva 
aprovados dentro do número efetivo de vagas
www.fundmed.org.br, conforme data estabelecida no Cronograma
 
8.4. Homologado o processo, os candidatos deverão classificados dentro do número de vagas 
estabelecido no cronograma deste edital, obrigatoriamente
pelo edital de convocação, sob pena de perder a vaga, ocasião em que poderão se
 
a) documento de identidade civil comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estar gozando das prerrogativas constantes 

da Constituição Federal;  
b) título de eleitor e quitação eleitoral, comprovando estar no gozo
c) documentação militar (quando for o caso); 
d) comprovante de residência com CEP atualizado (últimos 3 meses);
e) documento comprobatório de conclusão do curso de Medicina (certificado ou diploma) ou de
f) carteira profissional comprovando inscrição no
g) quando possuir, cópia e original do Certificado de Curso de Reanimação Cardiorrespiratória (com validade de 2 anos) 

os cursos de ACLS e PALS é necessário entregar cópia da carteira da 
h) CPF;  
i) PIS;  
j) cópia do comprovante de conta-correnteno Banco do Brasil; 
k) cópia da Carteira de Vacinação, atualizada, no mínimo, com as seguintes vacinas: 

alternativamente, comprovação laboratorial de imunidade com IgG; 
Vacina Antitetânica. 
 

8.4.1.Eventual chamamento para ocupação de vagas ociosas será feito pela COREME/HCPA, através do e
eletrônico de inscrições, de forma que os candidatos 
chamamento dentro de 24 horas. Caso não haja resposta ao e
suplente não tem interesse na vaga e chamará o próximo candidato da lista.
 
8.4.2. Os documentos provisórios ou declarações com prazo de validade determinado deverão ser
determinado pela COREME/HCPA. O não atendimento, em momento adequado, de qualquer das exigências
apresentadas pela COREME/HCPA constituirá razão definitiva para a perda da vaga obtida, independentemente das medidas judicia
serem adotadas pela Comissão. 
 

 
 

9.1. O planejamento e a execução gerencial do presente processo seletivo público estão sob a coordenação e responsabilidade operacio
Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED)
 
9.1.1. Com a realização da inscrição, é manifesta a vontade do candidato de participar 
este edital e seus anexos, demais publicações e instruções oficiais referentes à sua execução e edital de convocação para 
alegações de desconhecimento.  
 
9.1.2. Os casos omissos serão resolvidos pela COREME/HCPA
 
9.1.3. Acompanhar o andamento deste processo seletivo
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.6. Cada recorrente poderá consultar o parecer de seu recurso diretamente na área do candidato, no site
individuais aos candidatos. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A nota final dos candidatos será formada pelo somatório dos pontos obtidos na 1ª e na 2ª etapas (partici

Processados todos os resultados e identificado empate no total de pontos entre dois ou mais aprovados, o desempate, para efeitos da 
eguintes critérios de desempate: 

ersistindo o empate, o desempate dar-se-á por sorteio, o qual será realizado em ato público, a ser divulgado por edital
ndidatos empatados). 

Processados os desempates, será divulgado o resultado final do certame, o qual conterá a respectiva 
dentro do número efetivo de vagas, em cada PRM, em ordem decrescente de pontos

data estabelecida no Cronograma. 

.4. Homologado o processo, os candidatos deverão classificados dentro do número de vagas de cada PRM deverão, dentro do prazo 
obrigatoriamente, apresentar os documentos abaixo exigidos para 

pelo edital de convocação, sob pena de perder a vaga, ocasião em que poderão ser chamados os suplentes.  

documento de identidade civil comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estar gozando das prerrogativas constantes 

título de eleitor e quitação eleitoral, comprovando estar no gozo dos direitos civis e políticos; 

P atualizado (últimos 3 meses); 
documento comprobatório de conclusão do curso de Medicina (certificado ou diploma) ou declaração de conclusão do curs
carteira profissional comprovando inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

possuir, cópia e original do Certificado de Curso de Reanimação Cardiorrespiratória (com validade de 2 anos) 
os cursos de ACLS e PALS é necessário entregar cópia da carteira da American Heart; 

no Banco do Brasil;  
cópia da Carteira de Vacinação, atualizada, no mínimo, com as seguintes vacinas: 1 - duas doses de MMR (sarampo, caxumba e rubéola), ou, 
alternativamente, comprovação laboratorial de imunidade com IgG; 2 - três doses de vacina contra Hepatite B e dosagem de Anti

Eventual chamamento para ocupação de vagas ociosas será feito pela COREME/HCPA, através do e
eletrônico de inscrições, de forma que os candidatos deverão estar atentos ao respectivo endereço eletrônico, para fins de res

horas. Caso não haja resposta ao e-mail dentro do período determinado, a COREME/HCPA considerará que o 
próximo candidato da lista. 

Os documentos provisórios ou declarações com prazo de validade determinado deverão ser, necessariamente
. O não atendimento, em momento adequado, de qualquer das exigências

apresentadas pela COREME/HCPA constituirá razão definitiva para a perda da vaga obtida, independentemente das medidas judicia

CAPÍTULO IX–DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

planejamento e a execução gerencial do presente processo seletivo público estão sob a coordenação e responsabilidade operacio
(FUNDMED). 

Com a realização da inscrição, é manifesta a vontade do candidato de participar deste processo seletivo, nos termos estabelecidos por 
este edital e seus anexos, demais publicações e instruções oficiais referentes à sua execução e edital de convocação para 

COREME/HCPA e FUNDMED, observada a legislação pertinente

processo seletivo nos sites www.hcpa.edu.br e www.fundmed.org.br 
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site www.objetivas.com.br. Não serão 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA 

participantes do PROVAB e PRMGFC DO 

ou mais aprovados, o desempate, para efeitos da 

será realizado em ato público, a ser divulgado por edital, 

Processados os desempates, será divulgado o resultado final do certame, o qual conterá a respectiva classificação final dos candidatos 
, em ordem decrescente de pontos, nos sites www.hcpa.edu.br e 

de cada PRM deverão, dentro do prazo 
, apresentar os documentos abaixo exigidos para a matrícula, na forma estabelecida 

r chamados os suplentes.   

documento de identidade civil comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estar gozando das prerrogativas constantes do artigo 12 

claração de conclusão do curso; 

possuir, cópia e original do Certificado de Curso de Reanimação Cardiorrespiratória (com validade de 2 anos) - frente e verso. Para 

duas doses de MMR (sarampo, caxumba e rubéola), ou, 
na contra Hepatite B e dosagem de Anti-HBs; 3 - 

Eventual chamamento para ocupação de vagas ociosas será feito pela COREME/HCPA, através do e-mail informado no formulário 
deverão estar atentos ao respectivo endereço eletrônico, para fins de responder ao 

mail dentro do período determinado, a COREME/HCPA considerará que o 

necessariamente, entregues no prazo 
. O não atendimento, em momento adequado, de qualquer das exigências aqui postas ou que venham a ser 

apresentadas pela COREME/HCPA constituirá razão definitiva para a perda da vaga obtida, independentemente das medidas judiciais cabíveis a 

planejamento e a execução gerencial do presente processo seletivo público estão sob a coordenação e responsabilidade operacional da 

deste processo seletivo, nos termos estabelecidos por 
este edital e seus anexos, demais publicações e instruções oficiais referentes à sua execução e edital de convocação para as provas, descabendo 

observada a legislação pertinente. 

 é de responsabilidade exclusiva do 
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candidato. 
 
9.1.4. Integram o presente edital: 
Anexo I – Declaração 
Anexo II – Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição
Anexo III – Requerimento – Atendimento especial
Anexo IV – Cronograma 
Anexo V – Programa ACESSO DIRETO 
Anexo VI – Programa PRÉ-REQUISITO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Registre-se e publique-se. 
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Pagamento do Valor da Inscrição 
Atendimento especial 

Porto Alegre/
 

 

 Profa. Cristiane Bauermann Leitão
Coordenadora do Processo Seletivo Público

 

Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul

Prof. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira, 
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Porto Alegre/RS, 04 de março de 2021. 
 
 

Profa. Cristiane Bauermann Leitão, 
Coordenadora do Processo Seletivo Público. 

 
 

Profa. Ana Luiza Maia, 
Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. 

 
 

Prof. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira,  
Coordenador da COREME/HCPA. 

 
 

Profa. Nadine Oliveira Clausell, 
Diretora-Presidente do HCPA. 
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ATENÇÃO: Antes de fazer a solicitação, tomar 
 

Nome completo do candidato: 

PRM da inscrição:  

E-mail: 

Telefone fixo: [  ] 

Eu, ________________________________________________________________________________________, identidade 
_______________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob número ______________, filho de 
______________________________________________ e de _______________________________________, residente e domiciliado na Rua 
_______________________________________________________, número ________, apartamento _____, bairro 
__________________________, na cidade de ____________________________________, egresso do curso de Medicina: (
de ensino superior pública denominada 
_________________________________________________________________
sido beneficiário de bolsa de estudo oficial na __
cumprimento ao previsto no item 2.2.4, alínea “a” do Edital 
preparatório para o Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica a que pretendo inscrição
declaração, em cópia autenticada: 
a) (   ) diploma de graduação; 
b) (   ) certificado de conclusão do curso de Medicina;
c) (   ) comprovante de matrícula no 12º semestre do curso de 
d) (   ) comprovante de concessão de bolsa de estudo fornecida por órgão público oficial, para graduação em Medicina;
e) (   ) comprovante de membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), nos termos do Decreto nº 6.135/2007, e in
_____________________________ ; 
f) (   ) comprovante de atualização de dados cadastrais de minha família no CadÚnico, junto à Caixa Econômica Federal.
 

DECLARO, ainda, estar ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade. 
que, constatada a falsidade das informações, em qualquer momento, responderei por crime contra a fé pública, acarretando tamb
minha eliminação do processo seletivo. Por serem expressão da verdade, apresento abaixo duas testemunhas, devidamente qualificadas, que 
atestam a veracidade do presente documento, sob as penas da lei.

TESTEMUNHAS 
 

1) NOME: 
Nº DA IDENTIDADE: 
Nº DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF): 
ENDEREÇO: 
 

 
 

 
2) NOME: 
Nº DA IDENTIDADE: 
Nº DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF): 
ENDEREÇO: 
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ANEXO I –DECLARAÇÃO 
Antes de fazer a solicitação, tomar conhecimento da resolução CNRM nº 07, de 20/10/2010

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Data de nascimento: DD/MM/A

Telefone Celular: [   ]
DECLARAÇÃO 

Eu, ________________________________________________________________________________________, identidade 
_______________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob número ______________, filho de 
______________________________________________ e de _______________________________________, residente e domiciliado na Rua 

_____________________________, número ________, apartamento _____, bairro 
__________________________, na cidade de ____________________________________, egresso do curso de Medicina: (
de ensino superior pública denominada 

__________________________________________________________________________________ 
sido beneficiário de bolsa de estudo oficial na ________________________________________________________, 

, alínea “a” do Edital de Abertura de Inscrições, não ter custeado, com recursos próprios, curso 
preparatório para o Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica a que pretendo inscrição

certificado de conclusão do curso de Medicina; 
semestre do curso de Medicina, referente ao 1º semestre de 2021; 

estudo fornecida por órgão público oficial, para graduação em Medicina;
comprovante de membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

6.135/2007, e informo o Número de Identificação Social - NIS - atribuído à minha família pelo CadÚnico: 

comprovante de atualização de dados cadastrais de minha família no CadÚnico, junto à Caixa Econômica Federal.

, estar ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade. 
que, constatada a falsidade das informações, em qualquer momento, responderei por crime contra a fé pública, acarretando tamb

nação do processo seletivo. Por serem expressão da verdade, apresento abaixo duas testemunhas, devidamente qualificadas, que 
atestam a veracidade do presente documento, sob as penas da lei. 

_______________________________________________________________
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

____________________________________________________________________
  Assinatura da Testemunha 

 
 
 
 

 
 

____________________________________________________________________
Assinatura da Testemunha - firma reconhecida em 
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de 20/10/2010 

Data de nascimento: DD/MM/AAAA 

Telefone Celular: [   ] 

Eu, ________________________________________________________________________________________, identidade número 
_______________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob número ______________, filho de 
______________________________________________ e de _______________________________________, residente e domiciliado na Rua 

_____________________________, número ________, apartamento _____, bairro 
__________________________, na cidade de ____________________________________, egresso do curso de Medicina: (___) da instituição 
de ensino superior pública denominada 

_______________________________________ ou (___) tendo 
_________________________________________________, DECLARO, para dar 

não ter custeado, com recursos próprios, curso 
preparatório para o Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica a que pretendo inscrição.Anexo, à presente 

 
estudo fornecida por órgão público oficial, para graduação em Medicina; 

comprovante de membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
atribuído à minha família pelo CadÚnico: 

comprovante de atualização de dados cadastrais de minha família no CadÚnico, junto à Caixa Econômica Federal. 

, estar ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade. DECLARO que estou ciente de 
que, constatada a falsidade das informações, em qualquer momento, responderei por crime contra a fé pública, acarretando também na 

nação do processo seletivo. Por serem expressão da verdade, apresento abaixo duas testemunhas, devidamente qualificadas, que 

 
 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato - firma reconhecida em cartório - 

____________________________________________________________________ 
Testemunha - firma reconhecida em cartório - 

____________________________________________________________________ 
firma reconhecida em cartório -  
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REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO

 
Eu, abaixo identificado, venho, por meio deste, 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ____________________________________________________________________________________
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, de acordo com o disposto na Resolução CNRM n
Diário Oficial da União de 21/10/2010. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO 

NOME: _______________________________________________________
(nome completo, sem abreviaturas) 
 

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _____________
(anexar cópia autenticada em cartório frente e verso do documento de identidade)

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________ BAIRRO: ________________
(endereço completo); (anexar cópia autenticada em cartório frente e verso da conta de luz do mês de 
em nome do candidato, anexar também declaração do titular, a próprio punho, declarando que o candidato reside naquele e
 

CIDADE: ___________________________ TELEFONES: ____________________________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Assinalar as pessoas que residem com o candidato

(   ) PAI   (   ) MÃE (   ) IRMÃOS     (   ) CÔNJUGE OU 
(    ) COLEGAS E/OU AMIGOS  (   ) OUTROS (citar): ___________________________
 

TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO: ____________________________
 

CONDIÇÕES DE MORADIA DO CANDIDATO (caso não resida com os pais, cônjuge ou companheiro(a)):
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do comprovante de pagamento do IPTU referente ao ano de 2020 ou ao mês de 
(   ) IMÓVEL ALUGADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de 
(   ) IMÓVEL EM ÁREA VERDE 
(   ) IMÓVEL FINANCIADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento da prestação do mês de 
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO EM TERRENO ALHEIO 
(   ) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? ________________________________________________________________________________________
(   ) RESIDE DE FAVOR 
(   ) PENSIONATO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento efetuado no mês de 
(   ) CASA DE ESTUDANTE (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento efetuado no mês de 
(   ) DIVIDE ALUGUEL COM COLEGA(S) (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de 
(   ) OUTROS (especificar): ________________________________________________________________________________________________
 

CONDIÇÕES DE MORADIA DO CANDIDATO COM CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do comprovante de pagamento do IPTU referente ao ano de
(   ) IMÓVEL ALUGADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de 
(   ) IMÓVEL EM ÁREA VERDE 
(   ) IMÓVEL FINANCIADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento da prest
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO EM TERRENO ALHEIO 
(   ) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? _______________________________________________________________________________________
(   ) RESIDE DE FAVOR 
(   ) OUTROS (especificar): ________________________________________________________________________________________________

CONDIÇÕES PROFISSIONAIS 
Assinalar a condição profissional correspondente ao candidato, ao cônjuge ou companheiro(a), se for o caso, ao pai e à mãe do
 
 

    CANDIDATO
 
Desempregado (   ) 
Biscate/Autônomo (   ) 
Trabalhador com carteira assinada (   ) 
Servidor público (   ) 
Profissional liberal (   ) 
Empresário (   ) 
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 ANEXO II 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

venho, por meio deste, REQUERER isenção do pagamento do valor da inscrição
____________________________________________________________________________________

, de acordo com o disposto na Resolução CNRM nº 07, de 20 de outubro de 2010, publicada no 

NOME: ____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _________________________________________ ESTADO CIVIL: __________
(anexar cópia autenticada em cartório frente e verso do documento de identidade)    

 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________ BAIRRO: ________________
ereço completo); (anexar cópia autenticada em cartório frente e verso da conta de luz do mês de dezembro

em nome do candidato, anexar também declaração do titular, a próprio punho, declarando que o candidato reside naquele e

CIDADE: ___________________________ TELEFONES: ____________________________ E-MAIL: _________________________________

Assinalar as pessoas que residem com o candidato 

(   ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)         (   ) FILHOS       (   ) AVÓ 
(    ) COLEGAS E/OU AMIGOS  (   ) OUTROS (citar): ___________________________ 

TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO: ____________________________ 

(caso não resida com os pais, cônjuge ou companheiro(a)): 
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do comprovante de pagamento do IPTU referente ao ano de 2020 ou ao mês de 

uitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 202

(   ) IMÓVEL FINANCIADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento da prestação do mês de fevereiro 

) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? ________________________________________________________________________________________

(   ) PENSIONATO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento efetuado no mês de fevereiro de 2021) 
) CASA DE ESTUDANTE (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento efetuado no mês de fevereiro de 202

(   ) DIVIDE ALUGUEL COM COLEGA(S) (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de 
): ________________________________________________________________________________________________

CONDIÇÕES DE MORADIA DO CANDIDATO COM CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A): 
(   ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do comprovante de pagamento do IPTU referente ao ano de 2020 ou ao mês de 
(   ) IMÓVEL ALUGADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 202

(   ) IMÓVEL FINANCIADO (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento da prestação do mês de fevereiro 

(   ) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
 

Assinalar a condição profissional correspondente ao candidato, ao cônjuge ou companheiro(a), se for o caso, ao pai e à mãe do

CANDIDATO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)                       

 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
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isenção do pagamento do valor da inscriçãono PROCESSO SELETIVO PARA O 
____________________________________________________________________________________ 

07, de 20 de outubro de 2010, publicada no 

________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ________________________________ 
  

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________ BAIRRO: ____________________________ 
dezembro de 2020. Se a conta não estiver 

em nome do candidato, anexar também declaração do titular, a próprio punho, declarando que o candidato reside naquele endereço) 

: _________________________________ 

   (    ) AVÔ     (   ) TIOS                     

(   ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do comprovante de pagamento do IPTU referente ao ano de 2020 ou ao mês de fevereiro de 2021) 
de 2021) 

fevereiro de 2021) 

) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? ________________________________________________________________________________________ 

 
de 2021) 

(   ) DIVIDE ALUGUEL COM COLEGA(S) (anexar cópia da quitação do recibo de pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2021) 
): ________________________________________________________________________________________________ 

2020 ou ao mês de fevereiro de 2021) 
de 2021) 

fevereiro de 2021) 

(   ) IMÓVEL CEDIDO; POR QUEM? _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Assinalar a condição profissional correspondente ao candidato, ao cônjuge ou companheiro(a), se for o caso, ao pai e à mãe do candidato. 

                      PAI   MÃE 

                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
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Estagiário/Bolsista (   ) 
Aposentado (   ) 
Pensionista (   ) 
Trabalhador rural (   ) 
Nunca trabalhou (   ) 
 

Outros (especificar): ___________________________________________________________________________________________
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS PAIS 
 

 
Não frequentou a escola 
Ensino Fundamental incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino Médio incompleto 
Ensino Médio completo 
Curso Superior incompleto 
Curso Superior completo 
Curso de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado)

 
PAIS SEPARADOS/DIVORCIADOS   
 
PAI FALECIDO     
 
MÃE FALECIDA     
 
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) FALECIDO(A)  
 
CANDIDATO TEM FILHOS    
 
CANDIDATO PAGA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA FILHOS E/OU EX
 
CANDIDATO RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA SEUS FILHOS
 
 

DECLARO que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Estou ciente de que, comprovada a omissão ou a 
inveracidade nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados, fico sujeito às pe
de que a falta parcial ou total de informações e/ou de documentos são de minha inteira responsabilidade, motivando o indeferi
solicitação.Por fim, anexo ao presente requerimento a documentação, conf
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 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 
 (   )                 

Outros (especificar): ___________________________________________________________________________________________

Pai Mãe 
  
  
  
  
  
  
  

Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado)   

  (   ) SIM (   ) NÃO 

  (   ) SIM (   ) NÃO 

  (   ) SIM (   ) NÃO 

  (   ) SIM (   ) NÃO 

  (   ) SIM (quantos): ___________   (    )  NÃO

PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA FILHOS E/OU EX-CÔNJUGE  (   )  SIM VALOR R$ ________________ 

PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA SEUS FILHOS (   )  SIM VALOR R$ ________________

que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Estou ciente de que, comprovada a omissão ou a 
inveracidade nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados, fico sujeito às penalidades legais cabíveis. Estou também ciente 
de que a falta parcial ou total de informações e/ou de documentos são de minha inteira responsabilidade, motivando o indeferi

Por fim, anexo ao presente requerimento a documentação, conforme disposto no Edital de Abertura de Inscrições. 

________________

___________________________________________________
Assinatura do Candidato 
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                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 
                (   )                   (   ) 

Outros (especificar): ___________________________________________________________________________________________ 

(   ) SIM (quantos): ___________   (    )  NÃO 

(   )  SIM VALOR R$ ________________  (   ) NÃO 

)  SIM VALOR R$ ________________ (   ) NÃO 

que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Estou ciente de que, comprovada a omissão ou a 
nalidades legais cabíveis. Estou também ciente 

de que a falta parcial ou total de informações e/ou de documentos são de minha inteira responsabilidade, motivando o indeferimento desta 
de Abertura de Inscrições.  

Nestes termos, peço deferimento. 

___________________ [CIDADE], DD/MM/AAAA. 

___________________________________________________ 
Assinatura do Candidato - firma reconhecida em cartório - 
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Nome completo do candidato: 

PRM da inscrição: 

CPF: 

Documento de Identificação Oficial: 

E-mail: 
MARCAR ABAIXO UM X NO TIPO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE QUE NECESSITA

(__) Acessibilidade no local de provas (Candidato com dificuldade de locomoção).
(__) Prova com letra ampliada (Candidato com deficiência

(__) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência visual).
(__) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência motora que 
impeça o preenchimento do cartão). 
(__) Tempo adicional de 1 hora  (__) Sala para grupo de risco do COVID

legislação vigente 
 
 
DADOS ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou 

 

Eu, acima qualificado(a) VENHO REQUERER atendimento especial 
requisitos necessários para deferimento da solicitação, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são ve
que a não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição q
documentos fora dos padrões, prazo e/ou forma solicitados, implicará indeferimento da solicitação; 
falsidade em qualquer momento, poderei responder por crime contra a fé pública, nos termos da lei vigente, o que também acarretará minha eliminação deste 
certame. 

COMPROVANTES E PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO
a) Providenciar o(s) comprovante(s) do direito ao atendimento especial,
1. Lactantes: Atestado de amamentação emitido por médico responsável, que justifique o atendimento especial solicitado e certidão de nascim

criança(s) de até 6 meses de idade a ser(em) amamentada(s)
2. Demais situações:laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado

de deficiência irreversível),noqualconstea Classificação Internacional 
Regional de Medicina. 

3. Para tempo adicional: no caso de 1 hora de tempo adicional
sua deficiência, atestando a necessidade de tempo adicional, conforme Lei Federal

b) imprimireste requerimento na íntegra, inclusive com a parte do cabeçalho onde consta a identidade do certame, 
informações solicitadas em todos os campos e assinar o requerimento

c) digitalizar o requerimento e o(s) comprovante(s) do direito ao atendimento especial, conforme o caso, 
houver); 

d) salvar os documentos digitalizados todos no mesmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, com tamanho máximo de 
2MB; 

e) proceder conforme o item 3.1 deste edital e seu inciso
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 ANEXO III 
REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Data de nascimento: DD/MM/AAAA

Telefone fixo: [  ] 

Telefone Celular: [   ] 
MARCAR ABAIXO UM X NO TIPO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE QUE NECESSITA

) Acessibilidade no local de provas (Candidato com dificuldade de locomoção). (__) Sala para amamentação (Candidata lactante).
) Prova com letra ampliada (Candidato com deficiência visual). Tamanho da fonte: ______ (__) Acessibilidade no local de provas (Candidato cadeirante).

) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência visual). (__) Prova em Braille (Candidato com deficiência visual).
Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência motora que (__) Intérprete de Libras (Candidato com deficiência auditiva).

(__) Ledor (Candidato com deficiência visual).
) Sala para grupo de risco do COVID-19 nos termos da (__) Outro (descrever na

(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial):

DECLARAÇÃO 
atendimento especial no dia de realização da prova do Processo Seletivo

requisitos necessários para deferimento da solicitação, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são ve
que a não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição que garante o deferimento da solicitação, ou, ainda, que a apresentação dos 
documentos fora dos padrões, prazo e/ou forma solicitados, implicará indeferimento da solicitação; DECLARO, ainda,

poderei responder por crime contra a fé pública, nos termos da lei vigente, o que também acarretará minha eliminação deste 

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIOS PARA CONCESSÃO DO ATENDIMENTO ESPECIAL 
direito ao atendimento especial, conforme abaixo determinado e conforme cada caso:

Atestado de amamentação emitido por médico responsável, que justifique o atendimento especial solicitado e certidão de nascim
de idade a ser(em) amamentada(s); 

que justifique o atendimento especial solicitado (emitido há menos de 1 ano caso não contiver expressamente que se trata 
a Classificação Internacional de Doença (CID),  assinatura do médico, carimbo e seu número de Registro no Conselho 

1 hora de tempo adicional, além do laudo, deverá ser apresentado também parecer emitido por especialista da área de 
atestando a necessidade de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7.853/1989 e alterações.  

, inclusive com a parte do cabeçalho onde consta a identidade do certame, preencher
assinar o requerimento;   

digitalizar o requerimento e o(s) comprovante(s) do direito ao atendimento especial, conforme o caso, de forma legível e completa 

digitalizados todos no mesmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, com tamanho máximo de 

e seu inciso. 
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Data de nascimento: DD/MM/AAAA 

MARCAR ABAIXO UM X NO TIPO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE QUE NECESSITA 
) Sala para amamentação (Candidata lactante). 
) Acessibilidade no local de provas (Candidato cadeirante). 

) Prova em Braille (Candidato com deficiência visual). 
) Intérprete de Libras (Candidato com deficiência auditiva). 
) Ledor (Candidato com deficiência visual). 

(descrever nas linhas abaixo): 

tratamento especial): 

prova do Processo SeletivoeDECLARO, desde já, que preencho os 
requisitos necessários para deferimento da solicitação, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros e que estou ciente de 

ue garante o deferimento da solicitação, ou, ainda, que a apresentação dos 
, ainda,que estou ciente de que, constatada 

poderei responder por crime contra a fé pública, nos termos da lei vigente, o que também acarretará minha eliminação deste 

S PARA CONCESSÃO DO ATENDIMENTO ESPECIAL  
conforme abaixo determinado e conforme cada caso: 

Atestado de amamentação emitido por médico responsável, que justifique o atendimento especial solicitado e certidão de nascimento da(s) 

ano caso não contiver expressamente que se trata 
de Doença (CID),  assinatura do médico, carimbo e seu número de Registro no Conselho 

parecer emitido por especialista da área de 

preencher, correta e completamente, as 

de forma legível e completa (frente e verso, caso 

digitalizados todos no mesmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, com tamanho máximo de 

Nestes Termos, 
Espera Deferimento. 

Local/Data 

(Assinatura do Candidato) 
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DATA 

De 04 a 08/03/2021 
Período de Inscrições e solicitação para utilização da bonificação do PROVAB e PRMGFC 
a partir das 15h do 1º dia até 21h do último dia

De 04 a 05/03/2021 
Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição 
do 1º dia até 15h do último dia

De 04 a 08/03/2021 
Período para solicitação de atendimento especial e upload da declaração do PRMGFC
(www.objetivas.com.br) a partir das 15h do 1º dia até 21h do último dia

05/03/2021 Resultado preliminar das solicitações de Isenção
06/03/2021 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição 
08/03/2021 Resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de inscrição(a partir das 1
08/03/2021 Último dia para pagamento do valor de inscrição 

08/03/2021 
Último dia para anexar o comprovante de pagamento do valor de inscrição 
(www.objetivas.com.br)- 

09/03/2021 Homologação preliminar das inscrições e período de recursosa partir das 18h)
09/03/2021 Período para interposição de recursos contra a homologação preliminar das inscrições 

10/03/2021 Homologação definitiva das inscrições, local, horário e maiores informações sobre a prova objetiva e recebimento da 
documentação para 2 etapa (a partir das 18h)

11/03/2021 Aplicação da prova objetiva e recebimento da documentação da 2ª etapa 
11/03/2021 Publicação do gabarito e resultado preliminar da prova objetiva e período de recursos (18h)
11/03/2021 Período para interposição de recursos contra o 
12/03/2021 Divulgação do gabarito e resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da análise curricular (a partir das 18
12/03/2021 Período para interposição de 
15/03/2021 Resultado definitivo da análise curricular e convocação para o sorteio de desempate(12h)
15/03/2021 Realização do sorteio de desempate, caso necessário (14h)
15/03/2021 Classificação final e homologação do resultado final do processo seletivo (a partir das 18h)

OBS.: Este cronograma poderá ser alterado em função da necessidade de ajustes operacionais, a critério d
legal nos meios de comunicação. 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA 

  
EVENTOS 

Período de Inscrições e solicitação para utilização da bonificação do PROVAB e PRMGFC – Via 
a partir das 15h do 1º dia até 21h do último dia 
Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição – Via site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br

15h do último dia 
Período para solicitação de atendimento especial e upload da declaração do PRMGFC

a partir das 15h do 1º dia até 21h do último dia 
Resultado preliminar das solicitações de Isenção(a partir das 18h) 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição 
Resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de inscrição(a partir das 12h) 
Último dia para pagamento do valor de inscrição -Até 21h 
Último dia para anexar o comprovante de pagamento do valor de inscrição –

 até 23h59min 
Homologação preliminar das inscrições e período de recursosa partir das 18h) 
Período para interposição de recursos contra a homologação preliminar das inscrições – Das 18h até 23h59min
Homologação definitiva das inscrições, local, horário e maiores informações sobre a prova objetiva e recebimento da 
documentação para 2 etapa (a partir das 18h) 
Aplicação da prova objetiva e recebimento da documentação da 2ª etapa – análise curricular 
Publicação do gabarito e resultado preliminar da prova objetiva e período de recursos (18h) 
Período para interposição de recursos contra o gabarito e resultado preliminar da prova objetiva 
Divulgação do gabarito e resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da análise curricular (a partir das 18
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise curricular (das 18h às 23h59min)
Resultado definitivo da análise curricular e convocação para o sorteio de desempate(12h) 
Realização do sorteio de desempate, caso necessário (14h) 
Classificação final e homologação do resultado final do processo seletivo (a partir das 18h) 

Este cronograma poderá ser alterado em função da necessidade de ajustes operacionais, a critério do HCPA e d
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Via site www.fundacaomedicars.org.br 

www.objetivas.com.br), a partir das 15h 

Período para solicitação de atendimento especial e upload da declaração do PRMGFC– Via site da Objetiva Concursos 

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição  

– Via site da Objetiva Concursos 

Das 18h até 23h59min 
Homologação definitiva das inscrições, local, horário e maiores informações sobre a prova objetiva e recebimento da 

análise curricular  
 

gabarito e resultado preliminar da prova objetiva – Das 18h até 23h59min 
Divulgação do gabarito e resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da análise curricular (a partir das 18h) 

recursos contra o resultado preliminar da análise curricular (das 18h às 23h59min) 

o HCPA e da FUNDMED, garantida a publicidade 


