
 

  

Faculdade de Ciências Médicas – UNIG, campus V 

Edital Suplementar para seleção de candidatos do Processo Seletivo de Residência Médica 

em Medicina de Família e Comunidade  

 

A Comissão da Residência Médica da Universidade Nova Iguaçu - campus V, conforme dispõe a 

legislação vigente para residência médica no Brasil, torna pública a abertura de inscrições para 

o processo seletivo suplementar de médicos residentes no Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade para o preenchimento das vagas no ano de 2020. O 

Processo Seletivo de ingresso no Programa de Residência Médica reger-se-á pela legislação em 

vigor e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência Médica 

– CNRM. 

Edital 

I. Do Programa  

1. Serão oferecidas 2 vagas por ano para o programa de Residência Médica em Medicina 

de Família e Comunidade para o período letivo que inicia em 2020, com duração de 02 

anos.  

 

Programa Vagas (R1) Duração (anos) 

Medicina de Família e Comunidade 2  2 

 

II. Das Inscrições  

2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00 reais. O pagamento da taxa de inscrição 

deverá ser realizado através do depósito identificado em conta e efetivado até o dia 

06/02/2019. 

*PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  

Bradesco 
Ag. 0587 
CC 73729-1 
Associação de Ensino Superior De Nova Iguaçu - UNIG 



 

CNPJ - 30.834.196/0005-04 
4. A inscrição será presencial realizada na Coordenação do Curso de Medicina, na 

Universidade Nova Iguaçu, campus V, iniciando-se no dia 15/01/2020 de 2ª à 6ª feiras, 

das 8h às 12h e das 13:30h às 16h, finalizando-se no dia 06/02/2020 ou via SEDEX*, 

com Aviso de Recebimento (AR), comprovando a inscrição. 

*INSCRIÇÃO VIA SEDEX:  

Os documentos necessários para inscrição deverão ser postados, impreterivelmente 

até o dia 04/02/2020, para o endereço abaixo, aos cuidados das responsáveis 

Mariacélia Fernandes Rocha e Gabriela Gomes Soares Ladeira – favor guardar o 

comprovante do SEDEX e tirar uma xerox do comprovante de inscrição caso haja 

necessidade de comprovação; 

UNIG, campus V 
Br 356, KM 02 – Cidade Nova  
Itaperuna – RJ – CEP: 28300-000 
Coordenação do Curso de Medicina  
Fone: (22) 3823-4033 
E-mail: medicina@campus5.unig.br 
 
*Documentos necessários para inscrição e cópias dos mesmos: 

- Documento de identidade (RG) 

- CPF 

- CRM (ou documento da instituição de ensino comprovando que está cursando o 

último ano ou período da graduação)  

- Diploma (ou documento da instituição de ensino comprovando que está cursando o 

último ano ou período da graduação) 

-Certificado de participação do Programa de Valorização Atenção Básica (PROVAB) 

- 1 foto 3x4  

- documentos de comprovação curricular para análise dos itens de pontuação do 

currículo (tabela 1) 

- cópia do Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO II) 

 

Observação: Nos caso dos médicos estrangeiros ou brasileiros que fizeram a graduação 

no exterior, é preciso apresentar um comprovante de revalidação do diploma ou de 

processo de revalidação em andamento.  

 

mailto:medicina@campus5.unig.br


 

5. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com as 

instruções citadas nos itens acima, não terão a sua inscrição efetivada. 

6. O pagamento após a data de vencimento implica a não efetivação da inscrição. 

7. A inscrição somente será efetivada após compensação bancária dos valores recolhidos.  

8. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 

cancelamento do concurso por conveniência ou interesse da Universidade Nova Iguaçu 

– campus V.  

9. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição. 

10. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências 

de eventuais erros. A inscrição em desacordo com este Edital será anulada em qualquer 

época, resultando na eliminação sumária do candidato, na exclusão do seu nome da 

relação de aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que tenha 

ocorrido a homologação do resultado final. 

11. Mais informações sobre o processo de inscrição deverão ser solicitadas através do e-

mail da Secretaria de Medicina da Universidade Nova Iguaçu – campus V (e-mail: 

medicina@campus5.unig.br) ou através do telefone: (22)3823-4033.  

12. A UNIG, campus V não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de 

ordem técnica dos Correios/SEDEX, após a data de 04/02/2020, o que torna nula a 

participação no concurso.  

13. Os candidatos que necessitam de atendimento especial para a realização da prova 

deverão, no formulário de inscrição, anexar documento sobre os recursos especiais que 

irão necessitar, os quais podem ser:  

13.1. Auxílio de fiscal ledor – este realiza a leitura da prova e transcreve as respostas para 

o cartão de respostas do candidato, sob a supervisão de outro fiscal.  

13.2. Confecção da prova de forma ampliada – neste caso a prova será confeccionada no 

tipo de letra Arial e tamanho 25. 

13.3. Sala com acesso facilitado, no caso de paciente com dificuldade de locomoção. 

13.4. Necessidade de carteira e mesa separadas – neste caso o candidato ficará em uma 

sala sozinho, com a presença de 2 fiscais. 

13.5. Utilização de aparelhos auriculares. 

13.6. Necessidade de acompanhante para locomover-se. 

 

14. Nos casos das candidatas que precisarem amamentar durante a prova, é preciso que a 

mesma leve um acompanhante que será responsável pela guarda da criança. 



 

14.1. Se a candidata não levar acompanhante, não poderá realizar a prova. 

14.2. Nos horários de amamentação, a candidata poderá retirar-se da sala de prova, 

acompanhada por um fiscal.  

14.3. Na sala de amamentação somente poderão estar presentes a candidata, a criança e 

o fiscal, ficando o acompanhante do lado de fora da sala.  

14.4. Não será concedido tempo adicional para as candidatas que precisarem amamentar 

durante a prova.  

 

III. Da Seleção  

15. Os candidatos serão submetidos a duas etapas de seleção: prova escrita com questões 

do tipo objetiva-se análise de currículo.  

15.1. A prova escrita será composta por 50 questões de múltipla escolha, com quatro (a 

– b – c – d) alternativas cada e apenas uma correta, todas de igual valor, sendo 10 

questões de cada uma das seguintes especialidades: Clínica Médica, Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Medicina Preventiva e Social, 

formuladas de acordo com o Anexo I – Referencial Bibliográfico, deste Edital. O 

peso dessa fase é de 90 em 100.  

15.1.1. A prova escrita do tipo múltipla escolha acontecerá no dia 08/02/2020 e terá 

duração de 3 horas.  

15.1.2. A data e local de realização da prova será: 

 Dia 08/02/2020 (Sábado) 

 Das 9:00h às 12:00h  

 Local: UNIG – Campus V – BR 356, km 2, Itaperuna - RJ 

15.1.3. O candidato deverá comparecer ao local da prova pelo menos uma hora antes do 

horário programado para início da prova, munidos de documento de identidade 

com foto e caneta esferográfica preta ou azul.  

15.1.4. O gabarito será publicado no site da Universidade Nova Iguaçu – campus V, no dia 

10/02/2020. 

15.1.5. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 minutos 

do seu início.  

15.1.6. O não comparecimento do candidato à prova ou não apresentação do currículo 

acarretará na sua eliminação do Processo Seletivo.  



 

15.1.7. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  

15.1.8. Após o início da prova nenhum candidato poderá ter acesso à sala de aula e será 

automaticamente excluído do Processo Seletivo.  

15.1.9. Não haverá substituição do caderno de respostas por erro do candidato. 

15.1.10. Durante a realização da prova não serão permitidas consultas de nenhuma 

espécie em livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquinas calculadoras e 

celulares, ou a utilização de qualquer objeto eletrônico.  

15.1.11. Estará desclassificado do processo seletivo o candidato que usar de fraude ou 

atentar contra a disciplina durante a realização das duas etapas.  

15.1.12. Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, 

gorros ou similares, qualquer tipo de relógio, óculos escuros ou equipamentos 

eletrônicos, deverão ser lacrados pelo candidato, antes do início das provas, 

utilizando saco plástico e etiqueta, fornecidos pela instituição aplicadora 

exclusivamente para tal fim. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 

candidato, antes de serem lacrados. Os pertences pessoais lacrados serão 

acomodados em local a ser indicado pelos professores da sala de prova, onde 

deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de 

prova. A instituição aplicadora não se responsabilizará por perda ou extravio de 

documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 

realização das provas, nem por danos neles causados. 

15.1.13. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a saída do 

candidato do local de realização das provas.  

15.1.14. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao professor, juntamente com a 

Folha de Respostas, seu Caderno de Questões. A não devolução do Caderno de 

Questões implicará na anulação da Prova do candidato. 

15.1.15. No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar 

nas listagens oficiais, a Instituição aplicadora procederá à inclusão do candidato, 

mediante a apresentação comprovante de pagamento até data limite fixada pelo 

presente Edital. A inclusão de que trata este item será realizada de forma 

condicional e será analisada pela Instituição, com o intuito de se verificar a 

pertinência da referida inscrição. 

15.1.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação dos tempos previstos das provas.  



 

15.1.17. Os eventuais erros observados nos documentos impressos, entregues ao 

candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de documento 

de identidade, sexo, data de nascimento, etc., deverão ser corrigidos somente no 

dia das respectivas provas em formulário específico.  

15.1.18. A prova somente poderá ser concluída com a permanência dos dois últimos 

candidatos na sala até o seu encerramento. 

15.1.19. Ao candidato só será permitida a realização da prova no respectivo local 

especificado neste Edital. 

15.2. A segunda etapa do processo seletivo será a análise do currículo, que será 

realizada pelo supervisor do programa, com peso de 10 em 100. 

15.3. A nota final será composta pela pontuação total da PROVA OBJETIVA e da soma 

dos ITENS ANALISÁDOS NO CURRÍCULO (TABELA 1). Os itens a serem avaliados e 

seus respectivos pesos estão relacionados a seguir: 

  



 

TABELA 1 

 Pontuação 

Itens Analisados no Currículo Observações Mínimo Máximo 

Publicações em revistas nacionais e 

internacionais indexadas. 

A) -Como autor ou coautor; 0,5 por 

trabalho. 

0.0 2.0 

Trabalhos científicos apresentados 

em congressos estudantis e/ou 

congressos médicos na forma de 

apresentação oral e/ou pôster. 

A pontuação é contada por trabalho 

e não por evento. A) -Como autor ou 

coautor de trabalho oral; 0,5 por 

trabalho. B) -Como autor de pôster; 

0,2 por trabalho. 

 

 

0.0 

 

 

2.0 

Atividades de extensão universitária e 

Bolsas de Iniciação Científica 

0,5 por evento 0.0 1.0 

Monitoria: Aprovada com certificado. 0,5 por evento 0.0 1.0 

Representação Estudantil (Diretório 

Acadêmico, DENEM ou coordenador 

em liga estudantil) 

0,5 por evento (Membro ativo com 

comprovação emitida pela IES de 

origem) 

 

0.0 

 

1.0 

Participação em Congressos, 

Jornadas, Simpósios da área de 

interesse médico. E participação 

como membro de liga  

 

 

0,5 por evento 

 

 

0.0 

 

 

1.0 

Organização de Eventos Científicos 

(Congressos, jornadas, simpósios etc) 

 

0,5 por evento 

 

0.0 

 

1.0 

 

 

 

Conhecimento de Língua Estrangeira 

A) Proficiência em língua inglesa, 

comprovada pela aprovação em 

um dos testes a seguir (TOEFEL, 

TOEIC, IELTS, Michigan, 

Cambridge) 

B) Cursos de língua com duração 

total mínima de 360 horas e no 

mínimo 6 semestres, atingindo 

nível AVANÇADO em inglês ou 

outra língua estrangeira ou;  

C)  Estudos em países estrangeiros 

durante, pelo menos, um 

semestre em Escolas ou 

Faculdades na língua do país. 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 



 

 

15.3.1. Os candidatos deverão encaminhar as cópias dos documentos de comprovação dos 

itens de análise do currículo, ENCADERNADOS, em anexo aos documentos da 

inscrição, acrescidos de: 

I. Currículo Lattes atualizado;  

II. Comprobatórios das informações contidas no Currículo Lattes (cópia dos 

certificados, relacionados conforme formulário);    

15.3.2. Serão considerados habilitados para a análise do currículo, 2ª fase do processo 

seletivo os candidatos com melhor desempenho na PROVA OBJETIVA, até a 10ª 

colocação.  

16. Os candidatos que participaram do Programa de Valorização do Profissional na Atenção 

Básica (PROVAB) poderão requerer 10% de pontuação adicional na nota final do 

concurso, devendo anexar documentos comprobatórios no ato da inscrição. 

OBSERVAÇÕES - Não serão considerados para fins de pontuação:  

- Documentos que não atendam às normas acima;  

- Documentos que, mesmo atendendo às normas previstas, ultrapassem o limite máximo 
estabelecido para cada atividade.  

- A entrega de documentos originais não será aceita em hipótese alguma.  

 

III. Da Residência 

 

17. A Residência Médica é um curso de Pós-graduação Lato Sensu, regulamentado pelo 

Decreto Federal nº 80.281, de 05/09/77, pela Lei Federal nº 6.932 de 07/07/81 e 

demais Resoluções emanadas da CNRM/SESU/MEC.  

18. Os Programas de Residência Médica, em regime especial de treinamento em serviço de 

60 horas semanais, perfazem um total de 2.880 horas anuais, devendo ainda ser 

consideradas as modificações introduzidas no artigo 4º da Lei no 6392/1981, pela 

Medida Provisória no 536 de 24 de junho de 2011, e o disposto na Resolução no 

4/2011, da CNRM/SESu/MEC.  

19. O Programa terá início em 02/03/2020. Atualmente, a bolsa auxílio é de R$ 3.330,43 

(três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos). O Programa será 

realizado, prioritariamente, nas Unidades Básicas de Saúde do município de Itaperuna, 



 

através de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, mas 

poderão ser usados outros locais de treinamento, por meio de convênios específicos.  

20. Os candidatos selecionados deverão, obrigatoriamente, ser matriculados na instituição, 

conforme data prevista neste edital.  

21. Os candidatos selecionados e matriculados serão avaliados, regularmente, pelos 

preceptores dos respectivos Programas de Residência Médica, de acordo com o 

desempenho técnico-profissional e a integração nas atividades curriculares. Somente 

receberão o Certificado de Conclusão, os residentes que satisfizerem as condições 

previstas no Regimento Interno da COREME em vigor.  

22. O Médico Residente, para conclusão do PROGRAMA e, consequentemente, receber o 

respectivo certificado, deverá apresentar o trabalho de conclusão do curso (TCC), de 

acordo com a exigência do supervisor do programa. 

 

IV. Dos Resultados  

16.1.1. Os resultados da prova objetiva e da análise curricular serão divulgados no site da 

Universidade Nova Iguaçu – campus V no dia 10/02/2020.  

23. O critério de desempate será feito, sucessivamente, pelos seguintes critérios:  

a) maior nota obtida na Prova Objetiva.  

b) maior nota na Análise Curricular.  

c) maior idade, em anos e meses. 

24. A divulgação dos resultados finais, após os recursos, será feita pelo site da 

Universidade Nova Iguaçu – campus V, no dia 13/02/2020.  

25. A composição da nota final do candidato dar-se-á pela soma da pontuação obtida na 

Prova Objetiva (90 em 100 pontos) e na Avaliação Curricular (10 em 100 pontos), 

podendo atingir, no máximo, de 100 (cem) pontos. 

 

V. Recursos 

28. Os formulários para confecção dos recursos estarão disponíveis na Secretaria de 

Medicina da Universidade Nova Iguaçu – campus V. 

29. Os candidatos devem preencher os campos do formulário, assinar o documento e 

entregá-lo a na Secretaria de Medicina da Universidade Nova Iguaçu – campus V. 

29.1. Os recursos ao resultado final do concurso poderão ser enviados até 2 dias úteis após 

a divulgação do gabarito que será no dia 10/02/2020.  

VI. Da Matrícula  



 

30. A matrícula deverá ocorrer de forma presencial no dia 14/02/2020 das 08:00 até 

16:00 horas. Os requisitos e documentos necessários são: 

- 3 fotos 3x4 recentes; 

- cédula de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- cartão de vacinação atualizado (original e cópia) 

- inscrição no INSS (nº NIT) 

- comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório (sexo masculino), 

conforme Resolução CNRM nº 01/2005 e parecer CEGPD/MEC no 65/2008 (original e 

cópia autenticada) 

- certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE, através do site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

- ter situação regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 

de Janeiro (CREMERJ). Os candidatos oriundos de outros Estados da Federação 

deverão possuir habilitação para atuar, profissionalmente, no Estado do Rio de 

Janeiro. (original e cópia do CRM do RJ autenticada) 

- diploma de médico (original e cópia autenticada). No caso de recém-formados, o 

atestado ou certidão de colação de grau poderá ser apresentado provisoriamente em 

substituição ao diploma enquanto estiver sendo expedido, devendo o candidato, em 

caso de aprovação, apresentar cópia do Diploma em até 180 dias após o início das 

atividades do Programa ou Declaração da Instituição de Ensino onde se graduará com 

a data prevista para a colação de grau, desde que esteja inserida dentro dos prazos 

cabíveis na Lei. 

- No caso dos candidatos estrangeiros ou brasileiros que fizeram a graduação no 

exterior, é preciso apresentar diploma revalidado por universidade pública brasileira e 

registro no CREMERJ. Os candidatos estrangeiros, além do diploma revalidado, 

registrado no CREMERJ, terão que possuir visto permanente no Brasil. 

 

VII. Início do programa  

 

O programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade terá início no dia 

02/03/2020. 



 

Observação: No caso de desistência de um candidato aprovado e devidamente 

matriculado será chamado o suplente mais bem classificado, para que no prazo de 2 

(dois) dias, se apresente e efetue matrícula.   

 

VIII. Cronograma do Processo Seletivo  

 

ETAPAS DATAS 

Inscrições Até 06/02/2020 

Prova Objetiva 08/02/2020 

Divulgação do Gabarito e Resultado Inicial dos Aprovados 10/02/2020 

Prazo para recurso Até 12/02/2020 

Resultado Final dos Aprovados 13/12/2020 

Convocação para Matrícula – 1ª chamada 14/02/2020 

Convocação para Matrícula em caso de desistências – 2ª 
chamada 

19/02/2020 

Início da Residência 02/03/2020 
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Anexo II – Ficha de Inscrição 

Universidade Nova Iguaçu – Campus V  

Coordenação de Residência Médica – COREME          

Ficha de Inscrição – Processo Seletivo Suplementar 2020 para Residência de Medicina de 

Família e Comunidade 

 

Nome:________________________________________________________________________  

RG:____________________________________                  Órgão emissor:__________________  

Data de emissão:_________________________   

CPF:_________________________                                       CRM: ___- ______________________  

Email:________________________________________________________________________  

Telefone: _____________________________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________ Nº_______ 

Complemento:______________  

Bairro:__________________________ Cidade:_____________________________ 

CEP:______________________  

Instituição da Graduação: ________________________________________________________  

Ano de Conclusão: _________  

Checklist– DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

- RG, CPF, CRM (ou declaração de término da graduação)  

- Diploma (ou declaração de término da graduação)  

- 1 foto 3x4(recente) 

 - Comprovante de residência  

- Currículo atualizado e com cópia dos certificados   

- Cópia do Comprovante de pagamento da taxa de inscrição  

 

 

Data da Inscrição: ____/____/______      

 

____________________________________________ 

Assinatura Candidato 



 

Checklist - DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: OBRIGATÓRIO  
 
- 4 fotos 3X4 (recente)  
- Diploma de Médico (original e cópia)  
- Carteira do Conselho Regional de Medicina – CRM do RJ (original e cópia)  
- Inscrição INSS (n° do NIT)  
- Cartão de vacina (cópia atualizada)    
- comprovante de residência      
- comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório (sexo masculino), conforme 
Resolução CNRM nº 01/2005 e parecer CEGPD/MEC no 65/2008 (original e cópia) 
- certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE, através do site: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 
- ter situação regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
(CREMERJ). (original e cópia) 
OBS 1: No caso de recém-formados, o atestado ou certidão de colação de grau poderá ser apresentado 
provisoriamente em substituição ao diploma enquanto estiver sendo expedido, devendo o candidato, 
em caso de aprovação, apresentar cópia do Diploma em até 180 dias após o início das atividades do 
Programa ou Declaração da Instituição de Ensino onde se graduará com a data prevista para a colação 
de grau, desde que esteja inserida dentro dos prazos cabíveis na Lei. 
OBS 2: No caso dos candidatos estrangeiros ou brasileiros que fizeram a graduação no exterior, é 
preciso apresentar diploma revalidado por universidade pública brasileira e registro no CREMERJ. Os 
candidatos estrangeiros, além do diploma revalidado, registrado no CREMERJ, terão que possuir visto 
permanente no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DADOS DE PREENCHIMENTO DA COREME  

Endereço atual: ________________________________________________________________  

Telefone:________________________________________________________ 

INSS/NIT:__________________________  

Banco: ________________ Agência:  ________________ Conta:____________________         

Data da Matrícula: ____/____/______     

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura COREME 

 

_____________________________________ 

Assinatura Candidato 

 

 

 

 

 

Obs: Só será efetuada a matrícula e INICIARÁ as atividades como Residente com os 

documentos e exames completos e entregues. 


