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CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2009

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. A Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, por meio da Comissão
de Residência Médica – COREME, de conformidade com as disposições legais vigentes, faz saber, pelo presente
Edital,  que  no  período  de  19  a  20 de  março  de  2009,  estarão  abertas  as  inscrições  para  o  CONCURSO
SUPLEMENTAR de Residência Médica para o preenchimento de 1 vaga ociosa.

2. DA ÁREA/ESPECIALIDADE, VAGA E DURAÇÃO  

2.1. A especialidade e vaga oferecida para Residência Médica é:

Áreas/Especialidades Vagas Duração (anos)

Cirurgia Pediátrica** 01 vaga 03 anos

** Pré-requisito com 2 anos de Cirurgia Geral, em s erviço credenciado pela CNRM/SESu/MEC.

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1. As  inscrições  estarão  abertas  no  período  de  19  a  20 de  março  e  serão  realizadas  na  sede  da
COREME/Hospital  das  Clínicas/Faculdade  de  Medicina/UFG,  situada na 1ª  Avenida,  S/N,  Setor  Universitário,
Goiânia-GO, CEP: 74605-050, Fone: (62) 3269-8240, no horário das 9 horas às 15 horas.

3.2. A inscrição do candidato será efetivada mediante entrega dos seguintes documentos:

a) comprovantes originais de pagamentos das taxas de inscrição, conforme especificado no item 3.3;

b) requerimento de inscrição em formulário próprio, obtido na sede da COREME, devidamente preenchido com
indicação da especialidade a que irá concorrer;

c) fotocópia legível  da Cédula de identidade Médica ou Civil,  expedida  pelo órgão competente,  colada no
espaço apropriado do formulário de inscrição;

d) fotocópia do comprovante de que realizou 02 (dois) anos de Programa de Residência Médica de Cirurgia
Geral em serviço credenciado pela CNRM/MEC, para as especialidades de pré-requisito em Cirurgia Geral;

e) diploma ou documento provisório de comprovação que concluiu o curso de Medicina;

f) Curriculum Vitae conforme formulário (anexo I) devidamente preenchido e, obrigatoriamente, acompanhado
de fotocópia do Histórico Escolar e demais títulos.

3.1. O valor da taxa de inscrição é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Para o pagamento desta taxa, o
candidato deverá fazer dois depósitos: R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), cuja guia estará disponível na
sede da COREME  e outro depósito bancário no valor de no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), que deverá ser
efetuado na conta corrente n. 19771-8, em favor da CEREM – GOIÁS (Associação Goiana de Residência Médica),
devidamente  identificado  com  o  nome  completo  do  candidato  na  guia  de  depósito.  O  candidato  deverá
providenciar o pagamento da inscrição, impreterivelmente até o dia 20 de março de 2009.

3.2. A inscrição poderá ser feita por procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida. A
procuração deverá ficar anexada à inscrição do candidato. 

3.2.1. No ato da inscrição, o procurador deverá apresentar seu documento de identidade original e assinar no
espaço próprio do formulário.



3.2.2. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
procurador no formulário de inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante
quando do preenchimento  do formulário  de inscrição.  Não será aceita,  posteriormente,  qualquer  alteração na
inscrição.

3.3. O Candidato brasileiro que concluiu a graduação em Medicina no exterior, ou estrangeiros que concluíram
a graduação em Medicina no Brasil, devem observar o disposto na Resolução nº 1.669/2003 do Conselho Federal
de Medicina, de 13.06.2003. 

3.4. Não serão aceitas inscrições por fac-simile, condicionais ou extemporâneas.

3.5. Aos candidatos portadores de necessidades especiais – física, visual ou auditiva – é assegurado o direito de
requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 

3.5.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais  deverão entregar,  o requerimento,  em modelo
próprio, disponível na sede da COREME em que solicitam as condições especiais necessárias para a realização
das provas, devendo anexar declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de deficiência. 

3.5.2. Os  candidatos  portadores  de  necessidades  especiais  deverão  submeter-se,  quando  convocados,  a
exame perante a junta médica da UFG ou outra credenciada pela COREME,  que terá poder  de decidir  se o
candidato necessita ou não de condições especiais para fazer as provas e opinará sobre o grau de necessidade.

3.6. O candidato que requerer inscrição em mais de uma área/especialização será inscrito somente naquela
cuja data da inscrição seja a mais recente. As outras serão canceladas automaticamente.

4. DA PROVA  

4.1. A prova será  realizada  no dia  23  março de 2009 das  08:00 as 10:00  horas na  sala  de  Reunião  da
FUNDAC do Hospital das Clínicas, situada na 1ª Avenida, S/N, Setor Universitário, Goiânia-GO.

4.2. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o documento original de identidade.

4.3. Serão  considerados  documentos  de  identificação  aqueles  expedidos  pelas  Secretarias  de  Segurança
Pública, Diretoria Geral da Polícia Civil, Forças Armadas e Polícia Militar, bem como as carteiras expedidas por
Ordens  ou  Conselhos  que,  por  lei  federal,  são  consideradas  documentos  de  identidade  e  que  permitam  a
comparação da impressão digital.

4.4. Não serão aceitos, como documento de identidade, por serem documentos destinados a outros fins ou por
não  permitirem a  comparação  da impressão digital,  a  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (com foto),  expedida
conforme o Código de Trânsito, Lei n. 9602, de 21/01/98, a Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo), a
Certidão  de  Nascimento,  a  Certidão  de  Casamento,  a  Carteira  de  Trabalho,  o  Título  Eleitoral,  a  carteira  de
estudante, o Passaporte e o Certificado de Alistamento ou de Reservista.

4.5. Não será permitida a entrada de candidatos nas salas onde serão realizadas as provas, após o horário
estabelecido para o seu início.

4.6. O concurso será realizado por meio de prova escrita e constará de questões objetivas do tipo múltipla
escolha, com quatro alternativas, conforme especificação a seguir: 

4.6.1. Pré-requisito de Cirurgia Geral - 25 (vinte e cinco) questões sobre Cirurgia Geral.

4.6.2. A prova escrita valerá 50 pontos.

4.6.3. O gabarito das provas será divulgado no dia 26 de março de 2009 no sitio www.cs.ufg.br.

5. DA SELEÇÃO  

5.1. Será eliminado automaticamente do Concurso, o candidato que não comparecer à prova.

5.2. Os candidatos serão classificados, por ordem decrescente dos pontos obtidos.

5.3. Em  caso  de  empate  de  notas,  será  realizada  a  análise  do  Curriculum  Vitae conforme  critérios  de
pontuação constantes do anexo II.

5.4. A pontuação final mínima exigida para aprovação  será de 25 (vinte e cinco) pontos.

6. DO RESULTADO  

6.1. O resultado da prova objetiva será divulgado em ordem crescente do número de inscrição, no dia 26 de
março de 2009 no sitio www.cs.ufg.br. 

2



6.2. O resultado final do concurso será divulgado em ordem crescente do número de inscrição, no dia 31 de
março de 2009 sitio www.cs.ufg.br.

7. DO RECURSO 

7.1. O candidato poderá interpor recurso, individualmente, uma única vez, à Comissão de Residência Médica/
COREME/Faculdade  de  Medicina,  no  horário  das  7  às  15  horas,  em  formulário  próprio  disponível  nessa
Comissão, devidamente fundamentado, apresentando bibliografia e textos correspondentes, que sustentem a sua
argumentação e indicar, de modo preciso, o fato jurídico ou as questões que desejar que sejam reexaminadas,
sob pena de indeferimento.

7.2. Não serão aceitos recursos por via postal e/ou recursos interpostos por terceiros.

7.3. prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, improrrogáveis, a partir da data de divulgação do
gabarito e do resultado.

7.4. pontos  relativos  à(s)  questão(ões)  eventualmente  anulada(s)  serão  atribuídos  a  todos  os  candidatos
presentes à aplicação das provas. 

7.5. Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do Cartão-
Resposta das provas da prova objetiva. 

7.6. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.

8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA MATRÍCULA  

8.1. As vagas  serão preenchidas  com rigorosa observação  da ordem de classificação dos candidatos,  na
respectiva área/especialidade, de acordo com a especificação do quadro constante do item 2.1 deste Edital. 

8.2. Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula no dia 31 de março de 2009. A não-efetivação da
matrícula nesse dia significará desistência e será convocado o 1º candidato excedente, de acordo com a ordem de
classificação.

8.3. O  programa  de  Residência  Médica  teve  início  dia  02  de  fevereiro  de  2009,  devendo  o  candidato
apresentar-se, no dia 31 de março de 2009, após a efetivação da matrícula, à respectiva área/especialidade.

8.4. Não comparecendo no dia  especificado no item 8.3,  o candidato será considerado desistente e, para
preencher a vaga, será chamado o classificado excedente subseqüente.

8.5. Em  caso  de  desistência  do  1º  excedente,  será  convocado  o  2º,  com  as  mesmas  condições  de  prazo
estabelecidas para o 1º, e, assim sucessivamente, até a data máxima de 31 de março de 2009.

9. DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO  

9.1. O certificado será expedido somente para a área/especialidade credenciada pela Comissão Nacional de
Residência Médica – CNRM/MEC.

9.2. A Residência Médica em Cirurgia Pediátrica está credenciada provisoriamente pela CNRM/MEC.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, excetuando-se o caso de cancelamento do
Concurso. 

10.2. Curriculum Vitae e os documentos dos candidatos não classificados estarão à disposição, na sede da
COREME,  aos interessados,  no prazo  máximo de 30 (trinta)  dias,  a contar  da  publicação do resultado final,
devendo, após o referido prazo, serem destruídos.

10.3. Os casos omissos serão analisados e decididos no âmbito da COREME/FM/HC/UFG.

Goiânia, 19 de março de 2009.

Prof. Onofre Alves Neto

Coordenador da COREME/FM/HC/UFG
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