
HOSPITAL DO ROCIO 

TERMO ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA 2021 

REFERÊNCIA :PROVA DE SEGUNDA FASE   

 

O Coordenador da Comissão de Residência Médica – COREME - do Hospital do Rocio, 

no uso de suas atribuições, faz saber através do presente termo aditivo as datas e respectivos 

horários das provas de segunda fase da Seleção Pública para o preenchimento das vagas para 

o primeiro ano dos programas de Residência Médica para o ano de 2021. 

 

Especialidade DATA    HORÁRIO  

Anestesiologia 06 de janeiro de 2021 07h30 

Cardiologia 13 de janeiro de 2021 13 horas 

Cirurgia Geral 07 de janeiro de 2021 13 horas  

Cirurgia Geral   07 de janeiro de 2021 13 horas 

Cirurgia Vascular 08 de janeiro de 2021 13 horas 

Cirurgia Cardíaca 11 de janeiro de 2021 07h30m 

Ginecologia e Obstetrícia 13 de janeiro de 2021 10 horas 

Neurologia 08 de janeiro de 2021 13 horas 

Neurocirurgia 08 de janeiro de 2021 07h30 

Cancerologia cirúrgica 07 de janeiro de 2021 07 horas  

Ortopedia  08 de janeiro de 2021 08 horas 

Radiologia e diagnóstico por imagem 06 de janeiro de 2021 07h30 

  

 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE  

• Preencher e assinar a ficha de realização de prova prática, no local de provas, a qual 

será entregue aos candidatos no dia da prova prática. 

• Portar um dos documentos de identificação com foto. Somente será admitido à sala de 

provas o candidato que estiver portando documento de identidade original válido que bem 

o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias 

de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 

fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como 

documento de identidade, como por exemplo, a carteira de classe do CRM; Certificado 



de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 

a identificação do candidato. 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 

(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 

assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

• Entregar fotocópia de cédula de identidade. 

Todos os candidatos ficam cientes de que na ausência da entrega da documentação 

acima, na data da prova prática, o candidato não terá acesso à sala de prova. 

Na ficha de realização da prova prática, o candidato estará fornecendo e transmitindo 

as seguintes informações: nome completo, nome completo dos pais, data de nascimento no 

formato de/mm/ala, número do CPF, número do RG, com o respectivo estado da federação, 

órgão emissor e data da expedição, número de inscrição da Carteira de Classe indicando o 

Estado em que foi expedido, nome e Estado da Instituição de Ensino na qual se graduou ou 

cursa o último ano da graduação, três telefones de contato e endereço eletrônico válido de 

correspondência. 

Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelas informações apresentadas, 

bem como pelo preenchimento correto de todas as informações necessárias constantes neste 

Edital, reservando-se o Hospital do Rocio, o direito de excluir da Seleção, aquele que não 

preencher o documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

ARGUIÇÃO DE CURRÍCULO: 

Será realizada imediatamente após o término da segunda fase da prova prática e 

consistirá na demonstração oral e apresentação física de documentação comprobatória, 

conforme solicitado no anexo 1 do presente termo aditivo e somente será aplicada às 

especialidades de ANESTESIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, NEUROLOGIA E 

NEUROCIRURGIA. 

A fase de arguição de currículo terá peso um. 

 

SAMIR ALE BARK 

Coordenador da Comissão de Residência Médica Hospital do Rocio 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Arguição de Currículo 

 

A arguição de currículo far-se-á da seguinte forma: 

O candidato apresentará à banca examinadora os documentos, na sequencia abaixo, 

em formato original e fotocópia. 

O formato e o(s) critérios(s) de elegibilidade encontram-se descritos em cada atividade. 

As fotocópias deverão estar numeradas manualmente, no canto superior direito, 

conforme a numeração da coluna A, facilitando a apresentação e evitando que o candidato 

desperdice seu tempo da arguição na procura deles. 

As fotocópias serão entregues a banca examinadora e não serão devolvidas aos 

candidatos. 

Todos os documentos que não preencherem os requisitos aqui descritos e 

especificados em cada seção NÃO SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS para pontuação. 

 

COLUNA               
A 

ATIVIDADE   PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

1 

MONITORIAS DE DISCIPLINAS REALIZADAS DURANTE A 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA. 

 

Para pontuação a declaração ou certificado deve ser emitido pela 
instituição de ensino em papel timbrado e deverá obrigatoriamente, 
conter os seguintes itens, todos destacados com caneta marca texto:  

a) Nome do candidato  

b) Descrição da disciplina (que obrigatoriamente deve fazer parte do 
histórico escolar)  

c) Assinatura e identificação da autoridade responsável ou seu 
representante oficial; 

 d) Período da participação do candidato (datas de início e término); 
minimo de um semestre letivo 

e) Carga horária semanal e/ou total desempenhada pelo candidato; 

f) Comprovação de que o candidato foi aprovado por meio de processo 
seletivo 

0,5 CADA 

MONITORIA, 

NO MÁXIMO 

DUAS, 



 

 

 

 

2 

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR VINCULADO A PROGRAMA DE 
RESIDENCIA MÉDICA MEC 

Para pontuação a declaração ou certificado deve ser emitida pela 
instituição de ensino em papel timbrado e deverá obrigatoriamente, 
conter os seguintes itens, todos destacados com caneta marca texto:  

a) Nome do candidato.  

b) Assinatura e identificação da autoridade responsável ou seu 
representante oficial;  

c) Descrição da área ou especialidade do estágio;  

d) Período de realização do estágio (datas de início e término); 

0,5, NO 
MÁXIMO UM 

 

 

 

 

 

 

3 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS NÃO 
RELACIONADOS A LIGAS ACADÊMICAS COMO ORGANIZADOR 
OU PALESTRANTE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS, 
DURANTE A GRADUAÇÃO.  

As declarações ou certificados oficiais emitidos pelos responsáveis 
pela atividade, em papel timbrado ou com carimbo de identificação e 
devem conter os seguintes itens, todos destacados com caneta marca 
texto;  

a) Nome do candidato; 

b) Assinatura e identificação das autoridades responsáveis;  

c) Nome do evento e da(s) entidade(s) organizadora(s) / promotora(s) 
do mesmo; 

d) Tipo de participação do candidato na atividade.  

e) Período da atividade (datas de início e término);  

f) Duração da atividade (carga horária)  

A pontuação somente será atribuida desde que conste no document 
as palavras organizador,membro de comissão organizadora ou 
palestrante. 

0,25 CADA, 
NO MÁXIMO 
QUATRO. 

 

 

 

4 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS REALIZADOS PELA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DA ESPECIALIDADE PRETENDIDA , 
EM QUALQUER MODALIDADE,ORGANIZADOR, PALESTRANTE 
OU PARTICIPANTE .  

As declarações ou certificados oficiais emitidos pelos responsáveis 
pela atividade, em papel timbrado ou com carimbo de identificação e 
devem conter os seguintes itens, todos destacados com caneta marca 

0,5 CADA, 
NO MÁXIMO 
DUAS 



texto;  

a) Nome do candidato; 

b) Assinatura e identificação das autoridades responsáveis;  

c) Nome do evento e da(s) entidade(s) organizadora(s) / promotora(s) 
do mesmo; 

d) Tipo de participação do candidato na atividade.  

e) Período da atividade (datas de início e término);  

f) Duração da atividade (carga horária)  

 

 

 

 

5 

ORGANIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM LIGAS ACADÊMICAS 
DURANTE A GRADUAÇÃO E/OU REPRESENTAÇÃO 
ACADÊMICA EM ÓRGÃOS OFICIAIS DURANTE A GRADUAÇÃO 

As declarações ou certificados oficiais emitidos pelos responsáveis 
pela atividade, em papel timbrado ou com carimbo de identificação e 
devem conter os seguintes itens, todos destacados com caneta marca 
texto: 

 a) Nome do candidato 

 b) Tipo de participação do candidato; 

c) Assinatura e identificação das autoridades responsáveis; 

 d) Nome da Liga; 

 e) Período da atividade (datas de início e término); 

0,5 CADA 
LIGA , NO 
MÁXIMO 
DUAS 

 

 

 

 

 

6 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO. 
AUTORIA OU COAUTORIA DE TRABALHO EM APRESENTAÇÃO 
ORAL, COMO TEMA LIVRE OU COMO PÔSTER EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS DA ÁREA MÉDICA DE ABRANGÊNCIA LOCAL 
(INSTITUIÇÃO), REGIONAL, ESTADUAL, NACIONAL OU 
INTERNACIONAL COM OU SEM A  PUBLICAÇÃO DO TRABALHO 
COMPLETO OU DE RESUMO DE TRABALHO EM ANAIS EM 
REVISTA INDEXADA OU SUPLEMENTOS DE REVISTAS 
INDEXADAS 

As declarações ou certificados oficiais devem ser emitidos pelos 
responsáveis pelo evento, em papel timbrado ou com carimbo de 
identificação, e conter obrigatoriamente os seguintes dados, todos 
destacados com caneta marca texto: 

a) Nome do candidato especificando que é autor ou co-autor;  

b) Nome do evento e da(s) entidade(s) organizadora(s)/promotora(s) 

0,25 CADA, 
NO MÁXIMO 
DOIS COM 
TEMAS 
DISTINTOS 



onde o trabalho foi apresentado;  

c) Data do evento; 

d) Assinatura e identificação das autoridades responsáveis ou 
representantes oficiais;  

e) Cópias de revistas com trabalhos ou primeira página deverão incluir 
a capa da revista e toda(s) a(s) página(s) com o artigo ou o resumo, 
destacar com caneta marca texto; 

f) Especificar o nome do candidato como autor ou co-autor, 
destacando com caneta marca texto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO. 
AUTORIA OU COAUTORIA DE TRABALHO EM APRESENTAÇÃO 
ORAL, COMO TEMA LIVRE OU COMO PÔSTER EM CONGRESSO 
DA ÁREA MÉDICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL OU 
INTERNACIONAL, COM OU SEM PUBLICAÇÃO DO TRABALHO 
COMPLETO OU DE RESUMO DE TRABALHO EM ANAIS EM 
REVISTA INDEXADA OU SUPLEMENTOS DE REVISTAS 
INDEXADAS 

As declarações ou certificados oficiais devem ser emitidos pelos 
responsáveis pelo evento, em papel timbrado ou com carimbo de 
identificação, e conter obrigatoriamente os seguintes dados, todos 
destacados com caneta marca texto: 

a) Nome do candidato especificando que é autor ou co-autor;  

b) Nome do evento e da(s) entidade(s) organizadora(s)/promotora(s) 
onde o trabalho foi apresentado;  

c) Data do evento; 

d) Assinatura e identificação das autoridades responsáveis ou 
representantes oficiais;  

e) Cópias de revistas com trabalhos ou primeira página deverão incluir 
a capa da revista, CONTENDO SUA INDEXAÇÃO, e toda(s) a(s) 
página(s) com o artigo ou o resumo, destacar com caneta marca texto; 

f) Especificar o nome do candidato como autor ou co-autor, 
destacando com caneta marca texto;  

g) Os seguintes tipos de indexação das revistas serão considerados 
válidos para pontuação:  

h) Bases de dados bibliográficos: Latindex, Medline, Embase, Lilacs, 
Science Citation Index e SciELO 

0,5 CADA, 
NO MÁXIMO 
DOIS COM 
TEMAS 
DISTINTOS 



 

 

 

 

8 

PUBLICAÇÃO COMO AUTOR OU COAUTOR DE ARTIGO 
CIENTÍFICO EM REVISTA INDEXADA COM ÁREA/TEMA 
DIFERENTE DO ITEM 7. 

a) O candidato deverá apresentar cópias de revistas com artigo ou 
primeira página deverão incluir a capa da revista, CONTENDO SUA 
INDEXAÇÃO, e toda(s) a(s) página(s) com o artigo ou o resumo, 
destacar com caneta marca texto;  

b) Especificar o nome do candidato como autor ou co-autor, 
destacando com caneta marca texto;  

c) Os seguintes tipos de indexação das revistas serão considerados 
válidos para pontuação:  

d) Bases de dados bibliográficos: Latindex, Medline, Embase, Lilacs, 
Science Citation Index e SciELO 

0,75 CADA, 
NO MÁXIMO 
DOIS COM 
TEMAS 
DISTINTOS 

 

 

 

9 

PUBLICAÇÃO COMO AUTOR OU COAUTOR DE LIVROS OU DE 
CAPÍTULOS DE LIVRO TÉCNICO DA ÁREA MÉDICA, 
EXCLUINDO-SE LIVROS SEM FICHA CATALOGRÁFICA, 
PUBLICAÇÕES COMO MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OU 
SIMILARES, QUESTÕES DE PROVAS COMENTADAS, 
PUBLICAÇÕES INTERNAS DE INSTITUIÇÕES, OU OUTRAS 
PUBLICAÇÕES EQUIVALENTES. 

a) O candidato deverá apresentar cópias  de capítulos de livros as 
quais deverão incluir folha de rosto do livro, ficha catalográfica, 
indexação sumário e a primeira página do capítulo, constando o nome 
do candidato;  

b) Especificar o nome do candidato como autor ou co-autor, 
destacando com caneta marca texto. 

 

1,0 CADA, 
NO MÁXIMO 
DOIS COM 
TEMAS 
DISTINTOS 

 

 

 

10 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTARIA EM PROJETO JUNTO À 
COMUNIDADE DURANTE A GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
VOLTADO PARA A PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO E 
RASTREAMENTO DE DOENÇAS COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
DE 20 HORAS, VINCULADO FORMALMENTE A INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS (PREFEITURAS, SECRETARIAS DE ESTADO OU 
ÓRGÃOS FEDERAIS), EXCLUINDO DISCIPLINAS 
CURRICULARES E OS PROJETOS DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE E/OU UNIVERSIDADE DE ORIGEM. 

A Declaração ou Certificado deve ser emitidos pela instituição pública 
responsável em papel timbrado e conter obrigatoriamente os 
seguintes dados, todos destacados com caneta marca texto: 

0,5 CADA, 
NO MÁXIMO 
UM. 



a) Nome do candidato; 

b) Função do candidato no projeto; 

c) Assinatura e identificação da autoridade responsável ou seu 
representante official, sendo consideradas declarações pessoais de 
professores ou outros profissionais participantes do projeto,desde que 
os documentos posuam assinatura autenticada em cartório; 

d) Descrição da atividade e/ou o nome do projeto referido;  

e) Período da participação do candidato (datas de início e término); 

 f) Descrição da carga horária 

   


