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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREAS DE ATUAÇÃO E ANOS ADICIONAIS EM TRANSPLANTES 
PROCESSO SELETIVO 2022 - EDITAL- RETIFICAÇÃO 

 
 

ONDE SE LÊ: 

1 - DOS PROGRAMAS OFERECIDOS 

1.1 - Programas oferecidos, situação do credenciamento, número previsto de vagas e duração. 

Programa Vagas Duração 

(Anos) 

HANSENOLOGIA: área de atuação com pré-requisito em programa completo de 
residência médica em dermatologia, em serviços credenciados pela CNRM-MEC 
(recredenciado). 

 
2 1 

 
 

 

LEIA-SE: 

Programa Vagas Duração 

(Anos) 

HANSENOLOGIA: área de atuação com pré-requisito em programa completo de 
residência médica em dermatologia, em serviços credenciados pela CNRM-MEC 
(recredenciado).  

 
0* 1 

 
* Informamos que o programa de Hansenologia decidiu por não ofertar as duas vagas anteriormente previstas 

no Edital. Desse modo fica cancelado a oferta de vagas para 2022 da Área de Atuação em Hansenologia. 
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ONDE SE LÊ: 

5 - DA 2ª FASE 

5.2.4 - Programas de ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA, MEDICINA FETAL E ULTRASONOGRAFIA: 

5.2.4.1- Cópia frente e verso, legível, do certificado de conclusão do programa de pré-requisito de residência médica 
cumprido em serviço credenciado pela CNRM-MEC, ou documento atestando que o concluirá até dia 28/02/2022; 

5.2.4.2- Formulário de Avaliação de Currículo (a ser disponibilizado no site do Processo Seletivo); 

5.2.4.3- Cópias dos documentos comprobatórios relacionados aos itens constantes no Formulário de Avaliação de Currículo, 
abaixo descritos e assim pontuados: 

5.2.4.3.1 - Cursou residência de GO em centro reconhecido e credenciado pela CNRM (incluir nome completo do local da 
residência) Não= 0pt Sim= 1 pt ; 

5.2.4.3.2- Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso na residência de GO? (Incluir trabalho completo e data de 
apresentação) Não= 0 pt, Sim= 1 pt; 

5.2.4.3.3- Participação como ouvinte em Congresso Médico, Jornadas, Simpósios de GO durante a RM de GO? (Incluir 
certificados) Não= 0 pt, Um a três= 0,5 pt, Quatro ou mais= 1,0 pt; 

5.2.4.3.4- Apresentação de trabalho / pôster em evento científico de GO (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim (evento nacional) 
= 1,0 pt, Sim (evento internacional) =2,0 pt; 

5.2.4.3.5- Publicação de artigo completo em revista indexada durante a graduação ou residência médica (incluir link acesso / 
DOI) Não= 0 pt,  Sim (Lilacs ou Scielo)= 1,0pt,  Sim (Pubmed)= 2,0 pt; 

5.2.4.3.6- Estágios Opcionais de GO em outro Serviço (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim= 1,0 pt 

5.2.4.3.7- Certificado de proficiência em inglês (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim= 1,0 pt 

5.2.4.3.8- Certificado de proficiência em informática (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim= 1,0 pt 

 

LEIA-SE: 

5 - DA 2ª FASE 

5.2.4 - Programas de ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA, MEDICINA FETAL E ULTRASONOGRAFIA: 

5.2.4.1- Cópia frente e verso, legível, do certificado de conclusão do programa de pré-requisito de residência médica 
cumprido em serviço credenciado pela CNRM-MEC, ou documento atestando que o concluirá até dia 28/02/2022; 

5.2.4.2- Formulário de Avaliação de Currículo (a ser disponibilizado no site do Processo Seletivo); 

5.2.4.3- Cópias dos documentos comprobatórios relacionados aos itens constantes no Formulário de Avaliação de Currículo, 
abaixo descritos e assim pontuados: 

5.2.4.3.1 - Cursou residência de GO em centro reconhecido e credenciado pela CNRM (incluir nome completo do local da 
residência) Não= 0pt Sim= 1 pt ; 

5.2.4.3.2- Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso na residência de GO? (Incluir trabalho completo e data de 
apresentação) Não= 0 pt, Sim= 1 pt; 

5.2.4.3.3- Participação como ouvinte em Congresso Médico, Jornadas, Simpósios de GO durante a RM de GO? (Incluir 
certificados) Não= 0 pt, Um a três= 0,5 pt, Quatro ou mais= 1,0 pt; 

5.2.4.3.4- Apresentação de trabalho / pôster em evento científico de GO (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim (evento nacional) 
= 1,0 pt, Sim (evento internacional) =2,0 pt; 

5.2.4.3.5- Publicação de artigo completo em revista indexada durante a graduação ou residência médica (incluir link acesso / 
DOI) Não= 0 pt,  Sim (Lilacs ou Scielo)= 1,0pt,  Sim (Pubmed)= 2,0 pt; 

5.2.4.3.6- : Estágios Opcionais de GO em outro Serviço ou Cursos de Capacitação em subárea de Ginecologia ou Obstetrícia 
(incluir certificado) Não=0 pt, Sim, estágios ou cursos não específicos para o curso selecionado= 1 pt, Sim, estágios 
específicos para o curso selecionado= 2 pts 

5.2.4.3.7- Certificado de proficiência em inglês (incluir certificado) Não= 0 pt, Sim= 1,0 pt 


