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APRESENTAÇÃO 
 
 Cumpre-se mencionar que os dispositivos apresentados foram elaborados em 
conformidade com as legislações pertinentes à matéria, especialmente no âmbito federal, e com 
as normatizações da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) Conforme Parecer 
SISCNRM 446/2018 do processo número 2017-1252 aprovado em 22 de agosto de 2018, 
divulgamos o seguinte edital: 
 Este Edital tem por finalidade TORNAR PÚBLICO e apresentar as normas do Processo 
Seletivo de preenchimento de vagas para o Programa de Residência em Ortopedia e 
Traumatologia credenciado à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e ao Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), referente ao ano de 2020.  
 Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto aos 
procedimentos para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados, reclassificação e 
matrícula.  
 Com o presente edital, o HOSPITAL SÃO CAMILO – CURA D’ARS no exercício de suas 
atribuições, obedecendo às determinações estabelecidas pelas Resoluções da Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM) n.º 04, de 23 de outubro de 2007 (sobre o Edital); n.º 2, de 27 de 
agosto de 2015, alterada pela n.º 35, de 9 de janeiro de 2018; n.º 1, de 3 de janeiro de 2018, e 
n.°1/2017, de 03 de janeiro de 2017; pela Portaria Interministerial n.º 2.087, de 1.º de setembro 
de 2011, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo 2020 
de admissão ao primeiro ano do Programa de Residência em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
com ACESSO DIRETO para médicos e formandos em Medicina de faculdades reconhecidas pelo 
MEC.  
A inscrição no Concurso implica na aceitação dos termos deste Edital. 
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EDITAL E NORMAS DO CONCURSO 
  
O HOSPITAL SÃO CAMILO - CURA D’ARS TORNA PÚBLICA, através do presente Edital no. 01/2019, 
a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica em Ortopedia e 
Traumatologia para o ano de 2019, o qual se normatiza conforme as instruções deste Edital.  
 

1. PROGRAMAS OFERECIDOS 
  
1.1 São disponibilizadas 2 (duas) vagas para o primeiro ano do Programa de Residência Médica 
em Ortopedia e Traumatologia, com um tempo mínimo de 3 anos, credenciado à Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) no 
Hospital São Camilo - Cura d’Ars, na cidade de Fortaleza-CE, que terá início em 2020 conforme o 
calendário anexo. 
  

2. INSCRIÇÃO 
 
2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
2.2 O candidato, ao se inscrever, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o Curso de 
Graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação – 
MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula, ou obteve revalidação do seu diploma, segundo as 
Leis vigentes, (conforme Resolução CNE n.º1 de 28/01/02). O estrangeiro, mesmo o formado no 
Brasil, deve apresentar comprovante de visto permanente no país, satisfazendo pois, as condições 
exigidas para cursar a Especialização. 
 
2.3 Os candidatos aprovados deverão apresentar OBRIGATORIAMENTE  no ato da matrícula o 
registro no Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec). 
 
2.4 É VEDADA a participação, no processo seletivo de estudantes de Medicina que concluirão o 
curso após a data da matrícula, assim como médicos não habilitados. O PARTICIPANTE que prestar 
informações inverídicas no ato da inscrição será imediatamente excluído da seleção, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 
 
2.5 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para 
outros processos ou seu aproveitamento de qualquer outra forma, assim como a inscrição 
condicional, extemporânea, enviada via postal, fax ou correio eletrônico. 
 
2.6 As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do 
PARTICIPANTE, dispondo a EXECUTORA do Processo Seletivo o direito de excluir da seleção aquele 
que não preencher a solicitação de forma completa e correta. 
 
2.7. O PARTICIPANTE que possua direito à bonificação, nos termos das legislações vigentes, 
deverão indicar, no ato da inscrição, que farão uso da pontuação adicional, bem como anexar o 
certificado de conclusão ou a declaração com data de previsão de conclusão, conforme data de 
inscrição prevista. 



 
 
 
2.7.1. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa 
de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB, conforme PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 2.087, DE 1º DE SETEMBRO DE 2011, fará jus a bonificação conforme 
resolução MEC/SESU/CNRM Nº 3, DE 16 DEsetembro de 2011, descrito no Artigo 8o itens a) e 
b). 
2.7.2. As bonificações advindas das solicitações não são cumulativas e não poderão elevar a nota 
final do PARTICIPANTE para além da nota máxima prevista no edital 
2.7.3. Será excluído do Processo Seletivo o PARTICIPANTE que, tendo solicitado o uso da 
pontuação adicional, não tiver direito pelas legislações vigentes nem tiver seu nome, como 
beneficiário de bonificação, publicado em lista no Diário Oficial da União (DOU) e/ou junto a 
Comissão Nacional de Residência Médica 
2.7.4. A Executora do Processo Seletivo não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos 
decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo PARTICIPANTE. 
 
2.8 As inscrições serão efetuadas através do:  
2.8.1. Preenchimento completo do formulário disponível no anexo I deste edital  

2.8.2. Anexação de Curriculum Vitae contendo as informações dispostas no anexo II deste edital  

2.8.3. Comprovação do pagamento (via deposito bancário ou transferência eletrônica) da taxa de 
Inscrição no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em favor do Instituto de Ensino 
e Pesquisa - ME, Banco Caixa Econômica Federal, Código: 104, Agencia: 4549-7, Conta: 0629-8, 
Operação: 003, CNPJ: 26.690.565/0001-31 

2.8.4. Sendo o Hospital São Camilo instituição PRIVADA, o pagamento da taxa de inscrição NÃO 
segue a RESOLUÇÃO CNRM N.o 07, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. Publicada no D.O.U. de 
21/10/2010, Seção 1, p.21; 

 

2.9. Não serão aceitas as inscrições quando o pagamento não for efetuado na forma estabelecida 
ou se for efetuado após a data contábil de 30/12/2019 (último dia previsto para pagamento). 
Após o pagamento, em nenhuma hipótese, haverá devolução da taxa de inscrição, salvo quando 
da não realização do Processo Seletivo, em que será programado o reembolso. 
 
2.10. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra, o PARTICIPANTE deverá antecipar o pagamento do boleto ou 
realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado neste Edital. 
 
2.11. A Executora do Processo Seletivo não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido por parte do 
PARTICIPANTE ou de instituições bancárias. Assim, é recomendável que o PARTICIPANTE realize a 
sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência. 
 
2.12. O PARTICIPANTE deverá observar, de igual forma, se os dados de conta e agência foram 
devidamente informado pelo agente da instituição bancária, ou pelo próprio PARTICIPANTE, 
quando utilizados terminais de autoatendimento para a realização do mesmo. A inscrição e/ou 
pagamento que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo 
PARTICIPANTE não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores quanto a isso. 
 
2.13. Envio dos documentos acima relacionados e do comprovante de pagamento da taxa de 
Inscrição para análise/arquivo desta comissão, de forma eletrônica pelo e-mail: 



 
 
 
ortopedia@saocamilofortaleza.org.br ou a sua entrega de forma presencial no endereço:  
 
Clínica Qorpo (Setor Administrativo) na Avenida Senador Virgílio Távora, 195, Subsolo, Fone: 
(85) 30482800, CEP 60170-265, Fortaleza-CE.  

 
O Prazo de inscrição será de: 30 de novembro de 2019 a 30 de dezembro de 2019. Documentos 
que chegarem incompletos ou com a data de postagem posterior ao dia 30 de dezembro de 2019 
não serão aceitos para fins de inscrição. 
 
2.14. As datas previstas neste Edital poderão ser alteradas pela comissão de seleção, sem aviso 
prévio e segundo critérios de conveniência e oportunidade, desde que comunicadas e divulgadas 
antes da realização da etapa/ato a que se referem, por meio do seu endereço eletrônico na página 
do Hospital São Camilo. 
 
2.15. Fica estabelecido que, depois de publicado no Diário Oficial da União e/ou jornal de grande 
circulação, nos termos do Art. 54 da Resolução CNRM n.º 02, de 07 de julho de 2005, este Edital 
seus anexos, eventuais aditivos, corrigendas e/ou outros documentos ficarão expostos, de forma 
permanente, durante sua validade, no endereço eletrônico do Hospital São Camilo e fisicamente 
disponível no endereço firmado acima da Clínica Qorpo no item 2.13. 
 
2.16. A Executora do Processo Seletivo não se responsabilizará por: 
a. problemas, no decorrer de qualquer atividade da seleção, oriundas do descumprimento às 
regras descritas neste Edital 
b. qualquer informação não recebida, em decorrência de problemas nos computadores ou 
equipamentos eletrônicos usados pelos PARTICIPANTES 
c. falhas de comunicação nos serviços de banda larga ou conexões celulares 
d. falhas dos correspondentes bancários e/ou 
e. qualquer outro fator não especificado que dificulte ou inviabilize a participação do 
interessado. 
 

3. OBRIGAÇÕES GERAIS DO PARTICIPANTE 
 
a. Cumprir, rigorosamente, o estabelecido neste Edital, não podendo alegar o desconhecimento 
das Cláusulas e Condições nele contidas, às quais, desde já, os PARTICIPANTES se vinculam. 
b. Certificar-se, antes de inscrever-se, de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no processo seletivo, regidos pelo presente Edital n.º 01/2019, que disponibiliza 
vaga, EXCLUSIVAMENTE, para médicos devidamente habilitados pelo Conselho Federal de 
Medicina – CFM e seus respectivos Conselhos Regionais – CRM 
 
3.1 Ao se inscrever, o PARTICIPANTE autoriza, INCONDICIONALMENTE, que sejam usados 
métodos de registros gráficos, registros de voz, fotográficos, filmagens e outros que sejam 
necessários ao perfeito registro de sua participação e do seu desempenho. Autoriza ainda que 
seu desempenho seja divulgado nos meios públicos que darão conhecimento às suas notas e 
classificação 
 
3.2 O PARTICIPANTE transgênero que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL, em conformidade 
com o Decreto n.º 8.727, de 28 de abril de 2016, poderá solicitá-lo, em campo próprio, no ato da 



 
 
 
inscrição 
3.2.1. Após a inscrição, o PARTICIPANTE deverá enviar o Formulário de Requerimento de 
Solicitação do Nome Social, acompanhado de cópia autenticada do documento oficial de 
identidade do PARTICIPANTE, ao endereço: 
Clínica Qorpo (Gerência Administrativa) na Avenida Senador Virgílio Távora, 195, Andar Térreo, 
CEP 60170-265, Fortaleza-CE. 
3.2.2. Não serão aceitas outras formas de SOLICITAÇÃO de nome social. A Executora Processo 
Seletivo reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição 
que motiva a solicitação de atendimento declarado 
3.2.3. O PARTICIPANTE, nesta situação, deverá realizar sua inscrição utilizando também o seu 
nome social, colocando-o em espaço adequado, ficando ciente de que as publicações referentes 
aos PARTICIPANTES transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes 
no registro civil. 
 

4. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 
 
4.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais poderão participar do Processo Seletivo, 
regulamentado por este Edital n.º 01/2018, desde que sua necessidade especial seja compatível 
com as atribuições para as quais concorrem e que sejam observadas as regras estabelecidas pela 
Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, cujo Art. 4.º foi alterado pelo Decreto Federal n.º 5.296, de 03 de 
dezembro de 2004. 
 
4.2. O PARTICIPANTE poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, indicando as 
condições de que necessita para a realização das avaliações, conforme previsto no Art. 40, §§ 1.º 
e 2.º, do Decreto n.º 3.298/1999. 
 
4.3. Após a indicação da necessidade especial o PARTICIPANTE deverá anexar 
laudo/documentação comprobatório de sua condição contendo as seguintes informações: 
4.3.1. Nome legível e completo do PARTICIPANTE; 
4.3.2. Nome, telefone e número de registro profissional no Conselho Regional de Medicina do 
médico que forneceu o atestado; 
4.3.3. Indicação do tipo de necessidade especial de que é portador, inclusive constando o CID – 
Código Internacional de Doenças; 
4.3.4. ndicação pelo médico quanto ao atendimento, inclusive, se for o caso, o tipo de 
formatação, tais como o tamanho da letra da prova e outras necessidades específicas para o 
razoável atendimento; 
4.3.5. Validade do documento de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados de sua emissão. 
 
4.4. O PARTICIPANTE que não solicitar atendimento especial na inscrição e não especificar quais 
recursos serão necessários para tal atendimento não terá a condição especial. 
 
4.5. Disponibilização de sala individual, execução de prova em meio eletrônico e tempo adicional 
para a realização das provas somente serão deferidos em caso de deficiência ou doença que 
justifiquem tais condições especiais, recomendadas por orientação médica específica contida no 
laudo médico enviado pelo PARTICIPANTE. Em nome da isonomia, por padrão, será concedida 
01(uma) hora adicional aos PARTICIPANTES que a legislação vigente indique. A solicitação de 



 
 
 
condição especial será atendida segundo critérios de legalidade, viabilidade e de razoabilidade. 
 
4.6. A PARTICIPANTE que tiver necessidade de amamentar durante a realização dos exames, além 
de solicitar atendimento especial para tal fim em sua área individual no ato da inscrição, deverá 
portar a certidão de nascimento do menor. 
 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS 
5.1.Na inscrição:  
5.1. 1. Ficha de inscrição com preenchimento completo (anexo I).  

5.1. 2. Curriculum Vitae conforme anexo II; (no caso de solicitação de comprovação a critério desta 
Comissão, a não comprovação implicará em imediata desclassificação do candidato)  

5.1. 3. Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição  
 
5.2. No dia da prova:  
5.2.1. Documento de identificação com fotografia;  

5.2.2. Comprovante de inscrição;  

5.2.3. Caneta azul ou preta.  
 
5.3 No ato da Matrícula (Cópia dos seguintes documentos acompanhados do Original):  
5.3.1. Histórico escolar do curso de graduação em Medicina;  

5.3.2. Diploma de médico, caso já tenha sido graduado;  

5.3.3. Duas fotografias 3x4 (recentes);  

5.3.4. CPF;  

5.3.5. NIT; PIS-PASEP  

5.3.6. Carteira de identidade;  

5.3.7. Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;  

5.3.8. Carteira de Inscrição em conselho regional de medicina do estado do Ceará;  

5.3.9. Os candidatos graduados em medicina por escola médica estrangeira devem, 
obrigatoriamente, anexar aos documentos da inscrição, neste concurso, do documento 
probatório de revalidação de diploma de médico por escola médica do Brasil, sem o qual não 
serão aceitos para fins matricula.  
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1. As provas regulamentadas por este Edital obedecerão às determinações da Comissão 
Nacional de Residência Médica que normatizam os processos seletivos dentro das cinco grandes 
áreas de conhecimento da Medicina definidas neste Edital n.º 02/2018 e serão estruturadas para 
avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício profissional da Medicina e outros 
aspectos determinados, principalmente, pela Resolução de n.º 03, do CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO CNE/CES, de 20 de junho de 2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Medicina, Capítulo III, Artigo 23. 
 
6.2. O concurso realizar-se-á em 2 fases. 
6.2.1.  A primeira fase constará de provas de conhecimentos médicos, oferecidos durante o Curso 
de graduação em Medicina, de múltipla escolha, com 100 (cem) questões nas áreas básicas de 
Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Ginecologia-Obstetrícia. A prova terá duração máxima, 



 
 
 
de 4 (quatro) horas e valor de 60% (sessenta por cento) da nota final. 
 
6.3. A segunda fase será realizada com número de candidatos correspondente a 4 vezes a 
quantidade de vagas disponibilizadas neste edital, e será constituída de prova prática e entrevista 
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor final; e de uma análise curricular 
correspondendo aos 20% (vinte por cento) restantes (conforme anexo II deste edital).  
Sumarizando: 
Primeira fase - exame escrito objetivo: 60% 
Segunda fase - prova oral e entrevista: 20%; análise curricular 20% 
 
6.4. Fica desde já estabelecido que não haverá o arredondamento de notas e o PARTICIPANTE que 
obtiver 0,00 (zero) acertos em qualquer uma das especialidades citadas no item acima será 
eliminado do Processo Seletivo. 
 
6.5. O valor de cada questão do exame escrito (objetivo) será de 01 (um) ponto, sendo as questões 
do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta. Haverá, para cada 
questão na folha de respostas, 04 (quatro) campos de marcação, correspondentes às 04 (quatro) 
opções (A, B, C e D), sendo que o PARTICIPANTE deverá preencher apenas aquele correspondente 
à resposta julgada correta, de acordo com a questão. 
 
6.6. O PARTICIPANTE deverá, OBRIGATORIAMENTE, marcar, para cada questão, um, e somente 
um, dos quatro campos da folha de respostas (A ou B ou C ou D), sob pena de arcar com os 
prejuízos decorrentes de marcações indevidas. 
 
6.7. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do 
PARTICIPANTE. 
 
6.8. Serão de inteira responsabilidade do PARTICIPANTE os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em 
desacordo com este Edital e/ou com as instruções contidas na folha de respostas, tais como: 
DUPLA MARCAÇÃO, MARCAÇÃO RASURADA OU EMENDADA E/OU CAMPO DE MARCAÇÃO NÃO 
PREENCHIDO INTEGRALMENTE. 
 
6.9. Portanto, atribuir-se-á nota zero à questão de múltipla escolha: 
a) com mais de uma opção assinalada; 
b) sem opção assinalada; 
c) com rasura ou ressalva; 
d) assinalada a lápis ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital; 
e) quando a alternativa assinalada for incorreta, segundo o gabarito oficial das provas; 
 
6.10. O PARTICIPANTE não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar 
a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
correção. 
 
6.11. O PARTICIPANTE é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados nos 
instrumentos de aplicação do Processo Seletivo, em especial, seu nome, e o número de seu 
documento. 



 
 
 
 
6.12. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, 
salvo em caso de deferimento de atendimento especial para a realização do exame, quando o 
PARTICIPANTE será acompanhado por agente devidamente treinado. 
 
6.13. O PARTICIPANTE, ao término da realização do exame escrito (objetivo), deverá devolver ao 
fiscal a folha de respostas DEVIDAMENTE E OBRIGATORIAMENTE assinada no local indicado. 
 
6.14. A assinatura constante da folha de resposta deverá ser, OBRIGATORIAMENTE, 
igual à do documento oficial apresentado pelo PARTICIPANTE. 
 
6.15. A não devolução pelo PARTICIPANTE da folha de respostas DEVIDAMENTE ASSINADA ao 
fiscal, conforme item 6.14, acarretará a eliminação sumária do PARTICIPANTE 
 

7. DA APLICAÇÃO DO EXAME ESCRITO (OBJETIVO) – 1.ª ETAPA. 
 
7.1. O exame escrito (objetivo) será aplicado somente na cidade de Fortaleza – CE, com duração 
de 04 (quatro) horas, na data e horário previstos no Calendário deste Edital n.º 02/2018. Em 
nenhuma hipótese, o PARTICIPANTE poderá realizar o exame fora da data e local determinados 
para a execução do Processo Seletivo, não sendo possível, da mesma forma, segunda chamada. 
 
7.2. O PARTICIPANTE deverá comparecer ao local de aplicação do exame escrito (objetivo), com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para o início do exame, considerando-
se o horário do Estado do Ceará, MUNIDO, OBRIGATORIAMENTE, do documento oficial de 
identidade original, em perfeitas condições, com foto recente (não será aceita a cópia do 
documento de identificação, ainda que autenticada) e CANETA ESFEROGRÁFICA, DE MATERIAL 
TRANSPARENTE, DE TINTA AZUL ou PRETA. 
7.2.1. São considerados documentos de identidade: As carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o Passaporte, as Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens 
e Conselhos de Classe, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) com foto. 
7.2.2. Em caso de extravio do documento de identidade original (perda, roubo etc), será aceita a 
apresentação da via original de Boletim de Ocorrência (B.O.), emitido pela autoridade policial 
competente ou por meio eletrônico com a respectiva autenticação de registro oficial, desde que 
dentro do prazo de validade legal de 30 (trinta) dias, ou outro prazo, conforme descrito no próprio 
documento. Neste caso, o PARTICIPANTE será encaminhado à sala da coordenação, onde será 
formalizada a sua identificação especial, ressaltando, ainda, no caso de B.O. Eletrônico, que não 
serão aceitos, sob qualquer hipótese, recibos ou confirmações de recebimento, pois apenas o B.O. 
Eletrônico, com a devida autenticação de registro oficial nele impressa, será considerado. 
 
7.3. Caso o PARTICIPANTE seja impedido de entrar para realização do exame por chegar após o 
horário estabelecido, nos termos do subitem 7.2, será eliminado do Processo Seletivo. 
 
7.4. Por razões de ordem técnica e de segurança, não será permitido: 
a) INGRESSO OU PERMANÊNCIA DE PESSOAS ESTRANHAS às instalações em que serão aplicados 
os exames escritos (objetivos), desde a abertura dos portões para a entrada até o término do 



 
 
 
tempo de duração do exame; 
b) fornecimento de qualquer exemplar ou cópia do caderno do exame a PARTICIPANTES, a 
autoridades ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento da 
aplicação do exame; 
c) utilização de banheiros ou espera de acompanhantes nos locais de exames durante a 
aplicação, após a conclusão de seu exame. 
 
7.5. A inviolabilidade dos exames será comprovada somente no momento da abertura dos 
envelopes na sala de aplicação destas, o que ocorrerá na presença dos PARTICIPANTES, 
mediante a aposição da assinatura de, no mínimo, 02 (dois) PARTICIPANTES em um termo 
formal. 
 
7.6. Durante o exame escrito (objetivo), sob pena de exclusão da presente seleção, NÃO SERÁ 
ADMITIDA qualquer espécie de consulta e comunicação entre os PARTICIPANTES, nem a utilização 
de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, relógios, boné, chapéu ou 
similar (de forma que os ouvidos fiquem permanentemente descobertos, à vista dos fiscais de 
sala), nem o porte e a utilização de agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 
smartphones, bip, e-books, walkman, ipods, ipad, iphone, tablet, pen drive, mp3 ou similar, 
gravador, câmera digital ou similar ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, voz 
e dados. É vedado o ingresso de PARTICIPANTE em local do exame portando qualquer tipo de 
arma. 
 
7.7. Ao terminar a prova, o PARTICIPANTE entregará, OBRIGATORIAMENTE, ao fiscal de sala a sua 
folha de respostas assinada (conforme a assinatura constante do documento oficial de identidade 
original com foto que fora apresentado) e o seu caderno de exame escrito (objetivo). 
7.7.1. A não entrega do caderno de provas e/ou da folha de respostas devidamente assinada pelo 
PARTICIPANTE, ocasionará a eliminação sumária do Processo Seletivo 
7.7.2. A assinatura na folha de respostas é de responsabilidade integral do PARTICIPANTE, que 
deverá realizar as devidas leituras dos documentos oficiais entregues, assim como seguir todas as 
instruções dadas pela banca examinadora, quando da aplicação do exame escrito (objetivo). 
 
7.8. O caderno do exame escrito (objetivo) e o gabarito preliminar serão disponibilizados 
fisicamente no endereço constante no item 2.12. deste edital e em local público no bloco 
administrativo do hospital São Camilo conforme data estabelecida no calendário deste Edital. 
 
7.9. Os casos omissos, quando da aplicação do exame escrito (objetivo), serão resolvidos pela 
Coordenação do Processo Seletivo. 
 
7.10. Participará da etapa seguinte (2.ª Etapa) o PARTICIPANTE classificado, que obtiver 50% 
(cinquenta por cento) de acertos no exame escrito (objetivo) e que for selecionado dentro do 
quádruplo do número de vagas  do programa, ou em maior número, caso a Coordenação, por 
mera discricionariedade, tenha decidido o aumento 
 

8. DA PROVA ORAL, ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA (2.ª ETAPA). 
 
8.1. A Prova Oral e a Entrevista serão realizadas de modo contínuo, uma seguida da outra, por 
cada candidato em data e horário previamente estabelecidos no Calendário. 



 
 
 
 
8.2. A Prova Oral e a Entrevista serão realizadas em local estabelecido pela comissão, podendo 
ser livremente comutado pela disponibilidade da comissão e de espaço adequado, sendo 
previamente comunicado no endereço eletrônico do Hospital São Camilo. 
 
8.3. A prova oral constará de duas questões versando sobre conhecimentos de ortopedia 
atinentes a formação do médico generalista (graduação), e uma questão de anatomia, todas 
expostas sob forma de slide (um ou mais conforme o assunto) e com duração de 5 (cinco) minutos 
por questão. 
 
8.4. A entrevista constará de avaliação de conhecimento de língua inglesa, constando de leitura 
de trecho de artigos científicos clássicos da ortopedia, interessando a interpretação de conteúdo, 
não observando a tradução literal de cada palavra. 
 
8.5. A banca examinadora constará de preceptores do serviço, membros da comissão do Processo 
Seletivo, estando aberta a observadores externos, que atribuirão notas a todas as questões da 
prova oral e entrevista de todos os candidatos, sendo a nota individual de cada questão uma 
média aritmética final das notas de todos os avaliadores pra cada questão. 
 
8.6. Esta etapa é de caráter CLASSIFICATÓRIO e OBRIGATÓRIO Todavia, será ELIMINATÓRIA para 
os PARTICIPANTES que não entregarem os currículos conforme estabelecido neste Edital. Serão 
avaliados os currículos dos PARTICIPANTES que obtiveram, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
de acertos no EXAME ESCRITO (OBJETIVO) – 1.ª ETAPA. 
 
8.7. A Executora do Processo Seletivo considerará apenas as informações e documentações 
apresentadas pelo PARTICIPANTE durante o prazo estabelecido no  Calendário. NÃO HAVERÁ 
POSSIBILIDADE DE ADIÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE, inclusive, na fase de recursos. 
 
8.8. Os documentos só serão pontuados se sua apresentação (forma e conteúdo) estiverem de 
acordo com as normas estabelecidas no ANEXO – Análise Curricular. Os documentos que não 
estiverem em conformidade com o exigido não serão pontuados. São exemplos de situações que 
acarretam a não pontuação: apresentar artigo e não enviar a capa do periódico, contendo ISSN 
e/ou enviar certificado que não contenha os itens identificados e não anexar declaração adicional 
e/ou não anexar a carteira com validade e, ainda, quaisquer outros ônus assumidos pelo 
PARTICIPANTE. 
 
8.9. A Banca Examinadora poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos títulos 
originais, para eventuais conferências e validação dos documentos anteriormente enviados. 
 
8.10. Nos casos em que for constatado qualquer tipo de irregularidade nos títulos apresentados, 
a inscrição será suspensa e uma comissão reavaliará os títulos e decidirá pela eliminação do 
PARTICIPANTE ou não. Não será aceito recurso nos casos de fraude, ficando a inscrição e todos os 
atos decorrentes desta NULOS. 
 

9. DA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL DE CADA ETAPA. 
 
9.1. O PARTICIPANTE que, no ato da inscrição, declarou ter participado ou estar participando dos 



 
 
 
programas definidos no item 2.7 e que apresentou o respectivo documento comprobatório 
receberá pontuação adicional sobre a nota total conforme discriminado. 
 
9.2.  A nota total de cada candidato será a soma da pontuação obtida nas fases adotadas no 
processo seletivo. 
 
9.3. As notas são padronizadas, valendo 100 (cem) pontos cada exame, com variação de peso, 
conforme descrito abaixo: 
 
Nota da primeira etapa (N1): N1 x 60% 
Nota da segunda etapa (N2): 

 N2  = Nota da Prova Oral e Entrevista (NOE) x 20% + Nota Currículo (NC) x 20% 
Nota Final (NF): N1 + N2 = NF (100%) 
 
 

10. DOS RECURSOS 
 
10.1. A partir da Publicação do Edital, os prazos de recursos estabelecidos no Calendário serão 
improrrogáveis, salvo por caso fortuito e/ou força maior, a critério da Coordenação do Processo 
Seletivo. 
 
10.2. Os resultados oficiais do exame escrito (objetivo) e da análise curricular serão divulgados no 
endereço eletrônico do Hospital São Camilo e fisicamente no endereço da Clínica Qorpo, 
conforme item 2.13. deste edital. 
 
10.3. Somente serão considerados (recebidos) os recursos interpostos no prazo estipulado para a 
etapa a que se referem. 
 
10.4. Não serão recebidos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 
questionado, bem como não será permitida entrega de quaisquer documentos adicionais, sendo 
analisadas tão somente as razões de recurso, excetuando-se os casos previstos neste instrumento 
convocatório. 
 
10.5. O PARTICIPANTE deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, não devendo 
interpor recurso coletivo, nem apresentar razões idênticas às de outro PARTICIPANTE. 
 
10.6. O recurso interposto por Procurador somente será aceito se estiver acompanhado de 
procuração simples, específica para o certame com firma reconhecida em cartório, e de cópia do 
documento de identificação do PARTICIPANTE e do PROCURADOR. 
 
10.7. Não serão recebidos recursos interpostos por fac-símile (fax), telegrama, ou outro meio que 
não seja o especificado neste Edital, para cada etapa. 
 
10.8. A Executora do Processo Seletivo constitui única e última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais. 
 
10.9. Serão indeferidos os recursos: 



 
 
 
a) cujo teor desrespeite a Executora do Processo Seletivo; 
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente; 
e) que sejam incoerentes ou intempestivos; 
f) que impossibilitem a leitura (ilegíveis e/ou em outro idioma); 
g) cuja fundamentação aponte para revisão integral da avaliação. 
 
10.10. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Executora do Processo 
Seletivo contra resultado de decisões, assim entendidos: 
a) contra INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, nas condições de pagamento não confirmado (dentro 
do prazo estipulado no Edital), de especialidade e opção(ões) diversas 
das escolhidas pelo PARTICIPANTE no ato da inscrição, e de atendimento especial; 
b) contra QUESTÕES DO EXAME ESCRITO (OBJETIVO) E GABARITO PRELIMINAR DO EXAME 
ESCRITO (OBJETIVO) - 1.ª ETAPA; 
c) contra RESULTADO INDIVIDUAL DO EXAME ESCRITO (OBJETIVO) - 1.ª ETAPA; 
d) contra RESULTADO INDIVIDUAL DA PROVA ORAL E ANÁLISE CURRICULAR - 2.ª ETAPA. 
 
10.11. Caberá recurso contra o conteúdo apresentado nos cadernos de provas e o gabarito 
preliminar do exame escrito (objetivo) – 1.ª Etapa, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua divulgação, em conformidade com a Resolução n.º 12/2004, da Comissão Nacional de 
Residência Médica. 
10.11.1. Os recursos contra as questões do exame escrito (objetivo) deverão ser entregues no 
endereço da Clínica Qorpo, conforme item 2.13 deste edital 
10.11.2. O gabarito preliminar do exame escrito (objetivo) – 1.ª etapa corresponde apenas à mera 
expectativa de resposta, não gerando, em nenhuma hipótese, direito adquirido à pontuação ao 
PARTICIPANTE. O gabarito poderá sofrer alterações até a sua divulgação definitiva, sem prejuízo 
das eventuais modificações (para maior ou menor) nas pretensas pontuações individuais 
esperadas pelos PARTICIPANTES, em comparação com o gabarito preliminar 
10.11.3. Em caso de ANULAÇÃO, de quaisquer das questões do exame escrito (objetivo), sera 
atribuída a pontuação correspondente aos PARTICIPANTES, inclusive aos que não tenham 
interposto recurso. Nas hipóteses de troca de gabarito, será considerado, para efeitos de correção 
e atribuição de pontuação, somente o resultado do gabarito final, não tendo, portanto, direito 
adquirido à pontuação o PARTICIPANTE que anteriormente tenha marcado, em conformidade 
com o gabarito preliminar. 
 
10.12. Caberá recurso contra resultado preliminar da prova oral e análise curricular – 2.ª Etapa, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação, em conformidade com a Resolução 
n.º 12/2004, da Comissão Nacional de Residência Médica 
10.12.1. Será disponibilizado, para mera conferência e eventual recurso, o espelho da prova oral 
e análise curricular do PARTICIPANTE, acompanhado da pontuação auferida, que fora atribuída 
pela Banca Examinadora, após a soma das questões e análise dos documentos enviados 
10.12.2. Somente será apreciado o recurso que seja expresso em termos convenientes, que 
aponte circunstâncias que o justifiquem e que seja interposto dentro do prazo,  considerando-se, 
para esse efeito, a data do respectivo protocolo 
10.12.3. O recurso será EXCLUSIVAMENTE presencial e deverá ser entregue no endereço da 
Clínica Qorpo, conforme item 2.13 deste edital 



 
 
 
 

11. DA CLASSIFICAÇÃO, DO DESEMPATE 
 
11.1. CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA 
11.1.1. Serão classificados os PARTICIPANTES que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos no 
exame escrito (objetivo) e selecionados para a etapa subsequente em número correspondente a 
04 (quatro) vezes o número de vagas disponíveis o programa ou, em maior número, ficando a 
critério da coordenação, por mera discricionariedade, tal decisão. A classificação final desta etapa 
será em ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos PARTICIPANTES e se dará após a 
divulgação do Resultado Individual oficial final do exame escrito (objetivo) 
11.1.2. Caso não haja PARTICIPANTES em número maior que o quádruplo do número de vagas 
ofertadas, para a respectiva especialidade, todos os PARTICIPANTES classificados que 
concorrerem serão selecionados para a 2.ª etapa, desde que atendam ao critério definido no item 
11.1.1. (obtenção de, no mínimo, 50% de acertos no exame escrito – (objetivo) – 1.ª etapa) 
 
11.2.  CLASSIFICAÇÃO FINAL 
11.2.1. A classificação final obedecerá à ordem decrescente do número de pontos obtidos na nota 
final pelos PARTICIPANTES, que tenham participado de todas as etapas do Processo Seletivo 
11.2.2. Os PARTICIPANTES que não estiverem dentro do número de vagas ofertadas serão 
considerados classificáveis, podendo ser convocados em caso de desistência de PARTICIPANTE 
classificado 
 
11.3. DO DESEMPATE 
11.3.1. Ocorrendo empate de classificação em qualquer uma das etapas, o desempate entre os 
PARTICIPANTES ocorrerá, levando-se em consideração os critérios abaixo relacionados, 
sucessivamente: 
11.3.1.1. maior nota individual no EXAME ESCRITO (OBJETIVO) – 1.ª ETAPA 
11.3.1.2. maior nota individual na PROVA ORAL E ANÁLISE CURRICULAR – 2.ª ETAPA 
11.3.1.3. maior idade, considerando dia, mês e ano e, se necessário, hora e minuto do 
nascimento 
11.3.1.4. em caso, ainda, de persistência no empate, poderá ser realizado sorteio, na presença 
dos PARTICIPANTES empatados, por meio do número de inscrição 
11.3.2. Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico do Hospital São Camilo e 
fisicamente no endereço da Clínica Qorpo conforme o item 2.13 deste edital 
 

12. DA MATRÍCULA E DO INÍCIO DO PROGRAMA 
 
12.1. Não cabe ao PARTICIPANTE o direito líquido e certo à matrícula, e a concretização desta fica 
DESDE JÁ condicionada à observância das disposições legais pertinentes, dentre elas, a liberação 
das vagas e das bolsas, de acordo com o interesse e a conveniência da Instituição responsável, e 
ao respeito rigoroso do desempenho dos PARTICIPANTES classificados, observada a ordem de 
pontuação decrescente. 
 
12.2. O PARTICIPANTE convocado para realizar matrícula deverá comparecer ao endereço 
estabelecido munido das cópias e originais dos respectivos documentos comprobatórios exigidos: 
a) Inscrição como contribuinte autônomo do INSS;  

b) Abertura de conta corrente (preferencialmente) no Banco do Brasil;  



 
 
 
c) Inscrição (primária ou secundária) em Conselho Regional de Medicina (Não será efetivada a 
matrícula de candidato que não apresentar inscrição no CRM)  

d) Comprovante do Seguro de Acidentes Pessoais e apólice, com vigência que inclua o período 
proposto neste programa, adquirido em qualquer agência bancária. 
 
12.3. No caso de Serviço Militar, obrigatório ou voluntário, o PARTICIPANTE, após efetuar a sua 
matrícula, poderá requisitar o adiamento do início do programa por 01 (um) ano, nos termos da 
Resolução CNRM n.º 04, de 30 de setembro de 2011. 
12.3.1. As reservas de vagas de que trata o item 12.5 restringe-se a médicos residentes que 
prestam serviço militar, obrigatório ou voluntário, e não se aplica a outros cursos de formação de 
oficiais, ofertados pelas Forças Armadas. 
 
12.4. O PARTICIPANTE matriculado que não comparecer para iniciar o seu treinamento os 
mesmos serão avisados por contato telefônico inicial e por e-mail ou não justificar por escrito sua 
ausência, em até, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas e a não resposta no período acima referido 
será entendido como não aceitação em assumir a vaga após a data estabelecida será considerado 
desistente, não podendo pleitear nova matrícula, em conformidade com o artigo 8.° da Resolução 
CNRM n.º1, de 03 de janeiro de 2017. 
 
12.5. Os valores pertinentes ao pagamento das bolsas, em regime especial de treinamento em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais, são definidos por Portaria Interministerial do Ministério 
da Educação e Saúde e, oriundos das mais diversas esferas, serão custeados pelo Hospital São 
Camilo  que o médico residente será vinculado. 
 
12.6. Os candidatos aprovados no concurso e devidamente matriculados na Especialização terão 
direito a bolsa de estudo no valor de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e 
três centavos), como referenciada pela Portaria Interministerial no.3 de 16 de março de 2016. 
 
12.7. No ato da matrícula, o especializando assinará compromisso de realizar a Especialização em 
regime de tempo integral (60 horas/semana). 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. A inexatidão das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o PARTICIPANTE, anulando-se os atos decorrentes da inscrição. 
 
13.2. A Executora do Processo Seletivo não fornecerá atestados, certificados ou certidões, 
relativos à classificação ou notas aos PARTICIPANTES. 
 
13.3. Não será admitido recurso contra o resultado final. 
 
13.4. Em conformidade com o Art. 30, título VII da Resolução CNRM n.º 01 de 25 de março de 
2015, todos os médicos residentes deverão apresentar trabalho de conclusão do Programa de 
Residência Médica (TCC), devendo obedecer ao formato de revisão, monografia, artigo ou 
auditoria clínica, ficando a critério de cada Instituição a definição do trabalho de conclusão. 
 
13.5. A Comarca de Fortaleza é o foro competente para decidir sobre quaisquer ações judiciais ou 



 
 
 
medidas extrajudiciais interpostas com respeito ao presente Edital e à respectiva seleção. 
 
Fortaleza, 30 de novembro de 2019 
 
 
 
 
Dr Guilherme Moura Colares 
Coordenador Geral do Programa de Residência Médica 
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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

Aldenis da Silva Machado 
Diretor Administrativo 

Dr. Guilherme Moura Colares 
Coordenador Geral 

Dr. José Queiroz Lima Neto 
Secretário Executivo 

Dr. Diogo Esmeraldo Rolim 
Supervisor do Programa de Residência Médica 

 
 
  



 
 
 

ANEXO I - Ficha de Inscrição do Candidato 
 

Comissão do Processo Seletivo Público para Especialização Médica em 
Ortopedia e Traumatologia no Hospital São Camilo 

Cura d`Ars – Fortaleza-CE 
 

Nome do Candidato: _______________________________________________  

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Nacionalidade: __________________ 

Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) Estado Civil: __________________________ 

Nome do Pai: _____________________________________________________  

Nome da Mãe: ____________________________________________________  

Faculdade de Origem: ______________________________________________  

Ano Conclusão Medicina: ___________ CRM: _____________ UF: __________ 

Doc. Militar:_______________________________________________________ 

Título de Eleitor:___________________________________________________ 

CPF:____________________________RG: ____________________________ 

Órgão Expedidor: _________________ Data de Expedição: _____/_____/_____ 

Endereço Residencial: ______________________________________________ 

Município: _______________________________________ Estado: _________ 

Complemento: ________________________________CEP: _______________  

Telefone fixo com DDD: _____________________________________________ 

Telefone celular com DDD: __________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________ 

Passaporte (somente para estrangeiros) 

Nº do passaporte:__________ País de origem:___________  

Data emissão passaporte: _____/_____/_____ 

Data validade passaporte: _____/_____/_____ 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (colhida no dia da entrevista) 

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL CURA D`ARS 
Rua Costa Barros, 833, Centro, CEP 60160-281, Fortaleza - CE. 

Tel.: (85) 3048.2790 / (85)34647192 
E-mail: ortopedia@saocamilofortaleza.org.br 

mailto:ortopedia@saocamilofortaleza.org.br


 
 
 

Anexo 2 
 

Calendário: 
 
Abertura do Edital: 
30 de novembro de 2019 
 
Último dia de inscrições: 
30 de dezembro de 2019; 
 
Processo seletivo: 
4 de janeiro de 2020 prova escrita (sábado) 
Local: Auditório do Hospital São Camilo  
6 de janeiro de 2020 resultado da prova escrita (segunda feira) 
Prazo de recurso até 8 de janeiro de 2020 (quarta feira) *determinando por resolução da CNRM 
(48h) 
9 de janeiro de 2020 (quinta feira): resultado oficial da primeira fase  
11 de janeiro de 2020 (sábado) segunda fase 
Local: Clínica Qorpo (Sala de reuniões) 
13 de janeiro de 2020 (segunda feira): resultado da segunda fase 
Prazo de recurso até 15 de janeiro de 2020 (quarta feira) *determinando por resolução da 
CNRM (48h) 
16 de janeiro de 2020: resultado oficial da segunda fase 
 
Matrícula: 
Até 03 de fevereiro de 2020 (segunda feira)  
 
Início das atividades: 
02 de março de 2020 (segunda feira) 
 
 

* * * 

 
 
  



 
 
 

Anexo 3 
 

Avaliação curricular padronizada 
 
1. Análise do Histórico Escolar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Item/Valor. Pontuação máxima = 
3,0 pontos  

a) Notas do currículo  
1a) Pelo menos 50% das notas 
iguais ou superiores a 85,00 = 1,5.  
1b) Pelo menos 50% das notas 
iguais ou superiores a 80,00 = 1,0.  
1c) Pelo menos 50% das notas 
iguais ou superiores a 75,00 = 0,5.  
1.d Notas ou conceitos que não se 
enquadram nos critérios acima = 
0,25.  
1.e Apenas cópia de diploma ou 
CRM = 0,10  
b) Notas do internato  
1f) Pelo menos 3 notas referentes 
ao internato em áreas básicas 
acima de 85 pontos ou conceito A = 
1,0 ponto  
1g) Pelo menos 3 notas referentes 
ao internato em áreas básicas 
acima de 80 pontos ou conceito B = 
0,5 ponto  

  

 
2. Estágios extracurriculares: 
Pontuação máxima: 1,0 ponto 
 
02 (dois) ou mais Estágios Extracurriculares práticos em instituições de assistência à saúde, com 
suporte propedêutico que possuem residência médica ou integrantes do SAMU, não integrantes 
das disciplinas do histórico escolar duração mínima de 12 meses e 360 h (pode ser 2 períodos de 
6 meses não coincidentes) 
Pontuação: 1,0 ponto 
 
01 (um) Estágio Extracurricular prático em instituições de assistência à saúde, com suporte 
propedêutico que possuem residência médica ou integrantes do SAMU, não integrantes das 
disciplinas do histórico escolar duração mínima de 6 meses e 180 h 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
3. Projetos de extensão: 
Pontuação máxima: 1,0 ponto 
 
02 (dois) ou mais Projetos de Extensão de responsabilidade da instituição de ensino de origem do 
candidato, não relacionados a ligas acadêmicas com duração mínima de um semestre letivo de, 



 
 
 
pelo menos, 20 semanas Carga horária total mínima de 120 horas para cada um deles (períodos 
diferentes) 
Pontuação: 1,0 ponto 
 
01 (um) Projeto de Extensão de responsabilidade da instituição de ensino de origem do candidato, 
não relacionados a ligas acadêmicas, Duração mínima de um semestre letivo de, pelo menos, 20 
semanas Carga horária total mínima de 120 horas 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
4. Residência, mestrado ou doutorado: 
Pontuação máxima: 5,0 pontos 
 
Residência Médica: 1,5 ponto 
Mestrado em Medicina: 1,5 ponto 
Doutorado em Medicina: 2,0 pontos 
 
5. Organização e/ou participação em evento científico 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 (duas) ou mais organizações de evento científicos mesas redondas ou reuniões científicas (não 
vale secretario/colaborador) 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 (uma) organização de evento científico mesa redondas ou reunião científica (não vale 
secretario/colaborador) 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
6. Participação em Congressos, Simpósios, Mesas Redondas ou Reuniões Científicas 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 (duas) ou mais participações como palestrante em congressos, simpósios, mesas redondas ou 
reuniões científicas (eventos diferentes do item acima) 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 (uma) participação como palestrante em congressos, simpósios, mesas redondas ou reuniões 
científicas (evento diferente do item acima) 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
7. Ligas Acadêmicas: 
Pontuação máxima: 1,0 ponto 
 
a) Organização ou direção de ligas acadêmicas (presidente, vice presidente ou diretor) 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
b) Participação em 2 ligas acadêmicas diferentes das do item 7a por um ano cada uma em 
períodos não coincidentes 
Pontuação: 0,5 ponto 



 
 
 
 
c) Participação em 1 liga acadêmica diferente de 7a por um ano 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
8. Representação Acadêmica 
Pontuação máxima: 0,25 ponto 
 
Representação acadêmica em órgãos oficiais, com duração mínima de um ano ou dois semestres 
letivos (independente do número de representações) 
Pontuação: 0,25 
 
9. Cursos de Suporte de Vida 
Pontuação máxima: 1,0 ponto 
 
Aprovação em 2 ou mais cursos de suporte avançado à vida, com duração mínima de 16 horas 
por curso, realizados nos últimos 05 anos 
Pontuação: 0,75 
 
Aprovação em 1 curso de suporte avançado à vida com duração mínima de 16 horas, realizado 
nos últimos 05 anos 
Pontuação: 0,5 
 
Aprovação em 1 curso básico de suporte à vida com duração mínima de 8 horas por curso, 
realizado nos últimos 05 anos 
Pontuação: 0,25 
 
10. Cursos de capacitação 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
Aprovação em 2 cursos intensivo de capacitação ou treinamento de habilidades médicas relativas 
ao suporte à vida, ministrados por entidade internacionalmente reconhecida ou por Sociedade 
de Especialidades Médicas, com carga horária mínima de 08 horas e com comprovação 
obrigatória de aprovação, NÃO PONTUADOS em 9, realizados nos últimos 05 anos 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
Aprovação em 1 curso intensivo de capacitação ou treinamento de habilidades médicas relativas 
ao suporte à vida, ministrados por entidade internacionalmente reconhecida ou por Sociedade 
de Especialidades Médicas, com carga horária mínima de 08 horas e com comprovação 
obrigatória de aprovação, NÃO PONTUADOS em 10a, realizado nos últimos 05 anos 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
11. Monitorias 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 ou mais Monitorias / Programa de Iniciação à Docência / PID, após aprovação em processo 
seletivo por 2 semestres letivos (Período das 2 não coincidente). Carga horária total mínima de 
120 horas (06 horas semanais) para cada uma delas 



 
 
 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 Monitoria / Programa de Iniciação à Docência / PID após aprovação em processo seletivo, por 
1 semestre letivo. Carga horária total mínima de 120 horas (06 horas semanais) 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
12. Bolsas de Iniciação à Pesquisa 
Pontuação máxima: 1,5 ponto 
 
02 (DUAS) ou mais Bolsas de Iniciação Científica – BIC (Institucional, CNPq, CAPES ou Fundação 
Estadual de Apoio a Pesquisa) com duração mínima de 01 (um) ano consecutivo não coincidente 
para cada uma das bolsas 
Pontuação: 1,0 ponto 
 
01 (UMA) Bolsa de Iniciação Científica – BIC (Institucional, CNPq, CAPES ou Fundação Estadual de 
Apoio a Pesquisa) com duração mínima de 01 (um) ano consecutivo). 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
13. Participações em projetos de pesquisa 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 (DUAS) ou mais Participações em projeto de pesquisa diferentes, desenvolvida por grupos 
registrados no CNPq e com atividades regulares. Obrigatório duração mínima de um ano 
consecutivo com Resultados da pesquisa publicados em revista indexada ou como apresentação 
oral, ou como pôster, em eventos científicos. Os projetos devem ser diferentes do item 12 e 
diferentes entre si e em períodos diferentes entre si 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 (UMA) Participação em projeto de pesquisa desenvolvida por grupo registrado no CNPq e com 
atividades regulares. Obrigatório duração mínima de um ano consecutivo com resultados da 
pesquisa publicados em revista indexada ou como apresentação oral, ou como pôster, em eventos 
científicos. O projeto deve ser diferente o item 12 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
14. Apresentação de trabalho científico 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 (DUAS) ou mais apresentações de trabalhos diferentes em eventos científicos diferentes. 
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 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 (UMA) 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 
Pontuação: 0,25 ponto 



 
 
 
 
15. Trabalhos Publicados 
Pontuação máxima: 0,5 ponto 
 
02 (DUAS) publicações como autor ou coautor de trabalho completo ou de resumo de trabalho 
ou relato de casos comentados em anais em revista indexada ou suplementos de revistas 
indexadas (trabalhos diferentes entre si e diferentes do item 13) 
Pontuação: 0,5 ponto 
 
01 (UMA) publicação como autor ou coautor de trabalho completo ou de resumo de trabalho em 
anais em revista indexada ou suplementos de revistas indexadas (diferente do item 13) 
Pontuação: 0,25 ponto 
 
16. Autoria de livros ou capítulos de livros 
Pontuação máxima: 1,25 ponto 
 
02 (duas) ou mais Publicações 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. 
Pontuação: 1,25 ponto 
 
01 (uma) Publicação como autor ou coautor de livro ou de capítulo 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 
Pontuação: 0,75 ponto 
 
17. Publicação de artigo científico em revista indexada 
Pontuação máxima: 1,5 ponto 
 
02 (DUAS) ou mais publicações como autor ou coautor de artigos científicos em revistas indexadas 
(artigos diferentes entre si) e diferentes de item 15 
Pontuação: 1,5 ponto 
 
01 (UMA) publicação como autor ou coautor de artigo científico em revista indexada diferente de 
item 15 
Pontuação: 0,75 ponto 
 
 

* * * 


