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                 EDITAL N°02/2015 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA EM RADIOLOGIA E 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

O Hospital Amparo, através de sua Comissão de Residência Médica 

COREME/HA, em conformidade com as disposições legais vigentes, 

torna pública a realização do Processo Seletivo para ingresso no 

Programa de Residência Médica 2015 de acordo com as normas 

estabelecidas neste Edital: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 - O Processo Seletivo será coordenado pela Comissão de 

Residência Médica (COREME), obedecidas às normas e às condições 

deste Edital.  

1.2 - Compete à Comissão de Residência Médica (COREME) a 

supervisão e a coordenação das atividades inerentes ao concurso.  

1.3 - As áreas e especialidades, o número de vagas e a duração dos 

cursos oferecidos para a Residência Médica 2015, estão especificados 

no quadro a seguir: 

PROGRAMA VAGAS DURAÇÃO SITUAÇÃO DO 

PROGRAMA 

Residência 

Médica em 

Radiologia e 

Diagnóstico por 

Imagem 

02(duas) 03 (três) anos Credenciamento 

Provisório 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Todos os candidatos devem possuir graduação em 

medicina ou estar cursando o último ano de medicina em 

instituição reconhecida pelo MEC. 

2.2. Em se tratando de candidatos estrangeiros, formados no 

exterior, ou ainda, médicos brasileiros, formados no exterior, as 

inscrições somente poderão ser realizadas mediante 

apresentação do diploma revalidado segundo Resolução CNE n°1 
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de 28/01/02 e registro em qualquer Conselho Regional de 

Medicina do Brasil. 

2.3. Local 

HA – Hospital Amparo LTDA. 

Avenida T-5, número 271 – Setor Bueno 

Goiânia, Goiás, Brasil. 

 

Contato: Vivian ou Leila – Departamento de Ensino e Pesquisa. 

Telefones: (62) 3240 –7158, (62) 3240 –7186, (62) 3240 –7100. 

 

2.4. Data e horário 

 

As inscrições estarão abertas no período de 05/12/2014 à 

05/01/2015, de segunda à sexta-feira, das 14 às 18hs na sede do 

Hospital Amparo, pelo contato com Vivian ou Leila – 

Departamento de Ensino e Pesquisa, telefones (62) 3240 –7158, 

(62) 3240 –7186, (62) 3240 –7100,ou por meio de e-mail para 

ensino@hospitalamparo.com.br 

 

2.5. Documentos necessários 

 

 R.G (cópia simples); 

 CRM (cópia simples); 

 Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão do Curso 

de Medicina; 

 No caso de médicos formados no exterior, segundo 

resolução do CFM número 01.615/2001, o candidato 

deverá apresentar diploma de medicina revalidado pelo 

MEC; 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

3. INSTRUÇÕES E TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1. A taxa de inscrição será de R$ 300,00 (trezentos reais), e 

deverá ser paga no Departamento de Ensino e Pesquisa com 

Vivian ou Leila, ou no Departamento Financeiro do Hospital 

Amparo ou através de depósito bancário em conta da Caixa 

mailto:ensino@hospitalamparo.com.br
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Econômica Federal, agencia 1842, conta corrente 50-2 em nome 

do hospitalamparo ltda. 

3.2. Não haverá devolução da taxa de inscrição sob nenhum 

pretexto. 

3.3. Não serão considerados pedidos de isenção de 

pagamento. Será concedida a isenção para os candidatos que 

atenderem a um dos seguintes critérios estabelecidos na 

Resolução CNRM n. 07, de 20 de outubro de 2010:  

a) taxa de inscrição superior a 30% (trinta por cento) do 

vencimento/salário mensal do candidato, quando não tiver 

dependente;  

b) taxa de inscrição superior a 20% (vinte por cento) do 

vencimento/salário mensal do candidato e ele possuir até dois 

dependentes;  

c) taxa de inscrição superior a 10% (dez por cento) do 

vencimento/salário mensal do candidato e ele tiver mais de dois 

dependentes;  

d) declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa 

de inscrição e comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a 

três salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois 

salários mínimos;  

e) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto n. 6.135, de 

26 de junho de 2007, devendo indicar no ato da inscrição o 

Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  

 

4. DIA, DATA E LOCAL DA PROVA 

4.1. A prova será realizada no Colégio Medicina na Rua 1121, 

quadra 216 lote 4, Setor Marista, Goiânia – Goiás no dia 

10/01/2015 às 09 horas com duração máxima de 03(três) horas.  

4.2. Não será permitida a entrada do candidato que não estiver 

portando documento de identidade ou documento oficial com foto 

e comprovante de pagamento da inscrição. 

4.3. Não será permitida a entrada de candidatos, em hipótese 

alguma, após ás 09h. 

4.4. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica na cor 

preta ou azul, não sendo permitida a entrada com qualquer outro 

material. 
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4.5. Fica totalmente vedado o uso de aparelho celular ou 

qualquer eletrônico durante a realização da prova. 

4.6. O candidato que for flagrado usando qualquer tipo de 

material ou equipamento eletrônico não permitido terá sua prova 

recolhida e será automaticamente desclassificado. 

4.7. Não haverá, em hipótese alguma, prova de segunda 

chamada. 

4.8. Os portões se fecharão pontualmente às 09 (nove) horas. 

4.9. A prova terá duração total de 03(três) horas. 

4.10. Somente será admitido à sala de prova o candidato que 

estiver munido de documento original com foto que o identifique e 

esteja em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

sua identificação. 

4.11. Na prova da primeira etapa todos os candidatos deverão 

devolver, obrigatoriamente, o Caderno de Questões na saída, 

junto com o gabarito da Prova. 

4.12. A não devolução do Caderno de Questões, que será 

personalizado, implicará na ANULAÇÃO da Prova do candidato. 

4.13.  O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas na capa do 

Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição 

da Folha de Respostas por erro do candidato. Será anulada a 

questão com alternativa que apresentar rasura, omissão ou 

duplicidade de resposta. 

4.14. Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações de 

informações, sob pena de sua eliminação do processo seletivo. 

4.15. Os aparelhos eletrônicos e celulares ficarão em local 

visível, a ser designado pelo fiscal de sala, permanecendo 

obrigatoriamente desligados até a saída do candidato do local de 

realização da Prova. 

4.16. A Instituição não se responsabilizará por perda ou extravio 

de documentos ou objetos, inclusive celulares de candidatos, 

ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles 

causados. 

 



 

 
 
Hospital Amparo s/s 
Av .T-5, Setor Bueno. Goiânia – Goiás 
 Fone: (62)3240-7100 

 
 

 

5. DA SELEÇÃO 

A seleção obedecerá à Resolução Nº 03/2011 da C.N.R.M., de 16 de 

setembro de 2011, e será em fase única: 

5.1. Prova de 50(cinqüenta) questões objetivas de múltipla 

escolha valendo cada questão 02(dois) pontos, totalizando 100 

pontos, com temas das 5(cinco) áreas básicas da medicina: 

Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e 

Obstetrícia e Medicina Preventiva. 

5.2. O gabarito da prova estará disponível 02(dois) dias após a 

realização da prova para retirada na sede do hospital Amparo. 

5.3. Em caso de empate no resultado, serão avaliados os 

seguintes itens favorecedores: 

 Quesito 1 – Maior Idade. 

 Quesito 2 – Maior tempo de Formado; 

5.4. O Hospital Amparo não se responsabiliza por solicitação de 

inscrição realizada via internet e não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados.  

 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. Para a nota final, será considerado o número de pontos 

alcançados na prova,totalizando de 0 a 100 pontos possíveis. 

6.2. Os dois primeiros colocados na classificação Geral serão 

convocados para a realização da matrícula, ficando os demais 

colocados em lista de espera para uma eventual convocação 

posterior, caso haja desistência. 

6.3. As chamadas posteriores serão realizadas através de 

contado direto via telefone ou email além de publicação na 

recepção do Hospital Amparo. 

6.4. O resultado final estará disponível a partir do dia 

02/02/2015, afixado na sede do Hospital Amparo. 

6.5. Os candidatos que estiverem participando do Programa de 

Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB) terão 

direito à pontuação adicional na nota total obtida nas fases 

descritas no Edital, conforme estabelecido no artigo 8º da 

Resolução nº 03/2011 da Comissão Nacional de Residência 
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Médica (CNRM), desde que comprovem, através de documento 

oficial expedido pelo órgão público competente, a conclusão do 

primeiro ou do segundo ano de participação no programa, 

observada a disposição do parágrafo único do mencionado artigo. 

6.6. A pontuação extra será de 10% para aqueles que 

comprovarem participação de 01(um) ano no programa e de 20% 

para aqueles que comprovarem participação por 2(dois) anos. 

 

7. DOS RECURSOS  

7.1. Serão admitidos recursos dos candidatos que participaram 

da prova de seleção, através de formulário próprio disponibilizado 

na sede da instituição, dirigido ao Coordenador da COREME, 

protocolado na COREME do HA no endereço mencionado nas 

disposições preliminares, no horário das 08h00 às 12h00 - 14h00 

às 17h00, nos seguintes casos:  

a) Recurso do resultado do gabarito, de forma fundamentada, 

obedecido o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data 

da divulgação;  

b) O Recurso, em face o resultado final, deverá ser interposto de 

forma fundamentada, obedecendo ao prazo de 2 (dois) dias úteis 

da divulgação do resultado;  

c) Não serão admitidos recursos por via postal e/ou recursos 

interpostos por terceiros.  

d) O recurso será individual, com a indicação precisa da questão 

e do item recorrido, devidamente fundamentado com 

comprovação material das alegações, além da citação de artigos 

de legislação, itens, páginas de livros, nome de autores, 

anexando cópias dos comprovantes, sob pena de ter o recurso 

indeferido.  

e) Após o julgamento dos recursos interpostos nos casos, os 

pontos das questões porventura anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos indistintamente.  

f) Na análise dos recursos interpostos, a Comissão de Residência 

Médica determinará a realização das diligências que entenderem 

necessárias e, dando provimento, poderá se for o caso, alterar a 

classificação final.  
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g) Os prazos mencionados neste Edital são cíveis, contando-se 

dia a dia, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 

Vencimento.  

h) Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento 

incompleto, equivocado ou incorreto do Cartão-Resposta da 

Prova.  

i) Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso. 

j) Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver 

devidamente fundamentado ou for entregue fora do prazo.  

7.2. O prazo para interposição de recursos, em qualquer caso, 

será de 48 (quarenta e oito) horas, em dias úteis, após aplicação 

da prova e publicação/divulgação do resultado.  

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. Os candidatos aprovados serão convocados para a 

matrícula por comunicação direta, via e-mail ou telefone, ou 

podem comparecer à sede da instituição no período de 

03/02/2015 à 06/02/2015 para a realização da matrícula. 

8.2. Em caso de desistência informada ou não comparecimento 

dentro do prazo, considera-se desistência irrevogável á vaga, não 

cabendo nenhum tipo de recurso. 

8.3. Documentos para a matrícula: 

 Documento de identidade ou documento oficial com foto; 

 Certificado de conclusão de Curso de Medicina; 

 Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás; 

 CPF e RG; 

 2 fotos 3x4cm. 

 

9. NORMAS GERAIS 

9.1. Será eliminado o candidato que faltar qualquer uma das 

etapas. 

9.2. Não cabem recursosà qualquer decisão da comissão 

organizadora. 

9.3. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato julga 

estar de acordo com todos os termos desde Edital. 
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9.4. Casos omissos ou situações não presentes nesse Edital 

serãojulgados pela Comissão de Seleção não cabendo recurso á 

qualquer decisão da mesma. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO 

10.1.Os candidatos aprovados deverão se apresentar no dia 02/03/2015, 

na sede do Hospital Amparo, na avenida T-5 número 271, no Setor Bueno em 

Goiânia, no auditório da instituição, no 3° pavimento às 09 horas, para uma 

reunião com o coordenador do programa de residência médica Dr. Werley de 

Almeida Freirepara apresentação da instituição e receberem o programa do 

curso. 

 


