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   EDITAL N°02/2015 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA EM RADIOLOGIA E 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

 

A COREME do Hospital Amparo comunica a abertura das inscrições para a 
seleção de candidatos a 02 (duas) vagas de Residência médica em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica 
– CNRM/MEC. 

 

PROGRAMA VAGAS DURAÇÃO 

Residência 

médica em Radiologia e 

Diagnóstico por 

Imagem 

02(duas) 03 (três) 

anos 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Todos os candidatos devem possuir graduação em 

medicina ou estar cursando o último ano de medicina em 

instituição reconhecida pelo MEC. 

 

1.2. 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 de 28/01/02 e 

registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. 

 

1.3. Todos os candidatos deverão preencher formulário de 

inscrição que pode ser feito através do site do Hospital amparo, 
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www.hospitalamparo.com.br na aba de residência médica ou, 

presencialmente no departamento de ensino e pesquisa com 

Vivian, no momento da inscrição. 

 

1.4. As informações prestadas no Formulário de Inscrição 

serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se o 

Hospital Amparo, o direito de excluir da Seleção aquele que não 

preencher esse documento oficial de forma completa e correta e/ou 

fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos. 

 

1.5. Local 

HA – Hospital Amparo LTDA. 

Avenida T-5, número 271 – Setor Bueno 

Goiânia, Goiás, Brasil. 

 

Contato: Vivian– Departamento de Ensino e Pesquisa. 

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

 

1.6. Data e horário 

 

As inscrições estarão abertas no período de 28/10/2015 à 

27/11/2015, de segunda à sexta-feira, das 14 às 18hs na sede do 

Hospital Amparo, pelo contato com Vivian– Departamento de Ensino 

e Pesquisa, telefones (62) 3240 –7158, (62) 3240 –7100, ou por 

meio de inscrição online realizada através do site 

www.hospitalamparo.com.br 

 

1.7. 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. 

http://www.hospitalamparo.com.br/
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2. INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

 

2.1.  Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor 

da inscrição, seja qual for o motivo alegado. O Hospital Amparo 

se exime das despesas com viagens e estada dos candidatos para 

prestar a prova da Seleção Pública. 

2.2. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, 

via postal, facsímile (fax), ordem de pagamento, condicionais e/ou 

extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada 

neste Edital. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 

inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será ela 

cancelada. 

2.3. O candidato portador de deficiência, ou que necessitar de 

condição especialpara a realização das provas, deverá solicitá-la 

até o término das inscrições, pelo e-mail 

ensino@hospitalamparo.com.br. 

2.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise 

deviabilidade e razoabilidade do pedido. 

2.5. O candidato não portador de deficiência que necessitar de 

condição especial para realização da prova deverá solicitá-la até o 

término das inscrições, pelo email ensino@hospitalamparo.com.br. 

2.6. O candidato que não o fizer no ato da inscrição, seja qual for o 

motivo alegado, poderá não ter a condição atendida. 

2.7.  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 

realização da prova teórica, deverá levar um acompanhante que 

ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da 

criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação. 

2.8. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o 

estabelecido no Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica – PROVAB ou tenha realizado dois anos do Programa de 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade/ Medicina 

Geral de Família e Comunidade receberá pontuação adicional de 

10% em todas as fases do processo seletivo e deverá comprovar 

por e-mail ensino@hospitalamparo.com.br sua participação no 

programa, encaminhando o certificado de conclusão ou declaração 

de participação até o dia da realização das provas. 

mailto:ensino@hospitalamparo.com.br
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2.9. A taxa de inscrição será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e 

deverá ser paga no Departamento de Ensino e Pesquisa com 

Vivian, ou através de transferência bancária em conta da Caixa 

Econômica Federal, agência 1842, conta corrente 50-2 em nome do 

Hospital Amparo LTDA. 

 

2.10. Não haverá devolução da taxa de inscrição sob nenhum 

pretexto. 

 

2.11. Não serão considerados pedidos de isenção de pagamento. 

 

3. DIA, DATA E LOCAL DAS PROVAS 

 

3.1. A prova será realizada no Prédio da Nutrimax (Antigo 

Colégio Medicina) na Rua 1121 esquina com rua 1124, quadra 216 

lote 4, Setor Marista, Goiânia – Goiás no dia 29/11/2015 às 10 

horas com duração máxima de 03(três) horas.  

3.2. 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 ou depósito 

bancário. 

3.3. Não será permitida a entrada de candidatos após o 

início das provas. 

3.4. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica na 

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

outro material. 

3.5. Fica totalmente vedado o uso de aparelho celular ou 

qualquer eletrônico durante a realização da prova. 

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

chamada. 

3.7. Os portões se fecharão pontualmente às 10 (dez) 

horas. 

3.8.  O resultado será divulgado no dia 07/12/15, através 

do site do hospital amparo além de estar afixado na sede da 

instituição. 

3.9. O tempo mínimo para a realização da prova é de 1 

hora. 

mailto:ensino@hospitalamparo.com.br


5 
 

 

3.10. O caderno de questões não será entregue ao 

candidato. 

3.11. Será disponibilizado, na folha de rosto, um local 

adequado para preenchimento das respostas caso o candidato 

deseje levar as opções que foram assinaladas. 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

A seleção terá safe única: 

4.1. Serão 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. 

4.2. O gabarito estará disponível 03(três) dias após a 

realização da prova para retirada na sede do hospital Amparo e site 

da instituição. 

4.3. Em caso de empate no resultado final, serão avaliados 

os seguintes itens favorecedores: 

 Quesito 1 – Maior tempo de Formado; 

 Quesito 2 – Maior Idade. 

 

5. DO RESULTADO FINAL 

5.1. 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. 

5.2. As chamadas posteriores, caso haja desistência, serão 

realizadas através de contado direto via telefone ou email além de 

publicação no site do Hospital Amparo. 

5.3. O resultado final estará disponível a partir do dia 

07/12/2015. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Será admitido recurso quanto: 

a) à publicação de Edital ou aviso pertinente ao 

processo seletivo; 
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b) à divulgação do gabarito; 

c) à divulgação dos resultado; 

 

6.2. O prazo para interposição de recurso será de até 2 

(dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser 

respeito, tendo como termo inicial o 1°dia útil subsequente à data 

do evento a ser recorrido, e resposta em no máximo 2 (dois) dias 

da data de interposição. 

6.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada 

evento referido no item 6.1, deste Capítulo, devidamente 

fundamentado, sendo desconsidera do recurso de igual teor. 

6.4. Os recursos da prova deverão ser protocolizados na 

COREME do Hospital Amparo com Vivian de 14 ás 17h. 

 

7. DA MATRÍCULA 

 

7.1. Os candidatos aprovados serão convocados para a 

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

através do site que deverão podem comparecer à sede da 

instituição no período de 15/12/2015 à 16/12/2015 para a 

realização da matrícula. 

7.2. Em caso de desistência informada ou não 

comparecimento dentro do prazo mencionado no item 7.1, 

considera-se desistência irrevogável a vaga, não cabendo nenhum 

tipo de recurso. 

7.3. 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. 

7.4. Ao efetuar a matrícula, serão apresentadas as normas 

que vigorarão no decorrer da Residência médica, devendo o 

candidato assinar a concordância plena para o cumprimento das 

mesmas. 
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8. NORMAS GERAIS 

 

8.1. Não cabem recursos à qualquer decisão da comissão 

organizadora. 

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

estar de acordo com todos os termos desde Edital. 

8.3. Casos omissos ou situações não presentes nesse Edital 

serão julgados pela Comissão de Seleção não cabendo recurso á 

qualquer decisão da mesma. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

9.1. Os candidatos brasileiros com curso no exterior deverão 

apresentar o diploma revalidado por Universidade Pública, na forma 

da lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar visto 

permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por 

instituição oficial (CELPE-BRAS), registro no CRM de acordo com a 

Resolução CFM nº 1669 / 2003 e alterações posteriores. 

9.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 

presentes instruções e a aceitação das condições da seleção, tais 

como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais 

pertinentes, bem como em eventuais aditamentos,comunicados e 

instruções específicas para a realização da Seleção, acerca das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

9.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de 

documentos, mesmo que verificados posteriormente, acarretarão a 

nulidade da inscrição e desqualificação do candidato com todas as 

suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 

administrativa, civil e criminal. 

9.4. No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS no qual 

se compromete a respeitar o Regulamento do Programa de 

Residência Médica do Hospital Amparo, e do lugar aonde vier a 

cumprir planos e programas didático-científicos, elaborados pelas 

coordenadorias dos programas. 

9.5. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência 
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ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO: 

 

10.1 Os candidatos aprovados deverão se apresentar no dia 

01/03/2016, 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 para apresentação da instituição e 

receberem o programa do curso. 

 

 


