EDITAL 02 – RESIDÊNCIA MÉDICA
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ
Tornamos público que no período de 23 de fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022, estarão abertas as
inscrições para o processo seletivo dos Programas de Residência Médica (R1), a serem desenvolvidos na
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ. O processo seletivo obedece às normas estabelecidas pela
Resolução nº 008/04, da CNRM/MEC, e será regido por este Edital.
PROGRAMAS

VAGAS R1

DURAÇÃO

ONCOLOGIA CLÍNICA

01

03 anos

CLÍNICA MÉDICA

03

02 anos

PEDIATRIA

02

03 anos

Os programas são credenciados pela CNRM/MEC. Poderão inscrever-se os graduados em Medicina em cursos
autorizados pelo MEC ou diploma de conclusão do curso de Medicina em instituição estrangeira devidamente
revalidado em Universidade Federal brasileira legalmente reconhecida. As inscrições serão efetuadas via
Internet, no site http://www.hci.org.br/. Para a inscrição no Programa de Oncologia Clínica, será exigido como
pré-requisito clínica médica. Os candidatos deverão preencher requerimento em formulário próprio, disponível
no site.
O processo seletivo constará de duas fases. Primeira fase: prova escrita (peso 9,0) sobre medicina geral, com
igual número de questões nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria. Prova escrita (peso 9,0) sobre
clínica médica nas especialidades de Oncologia Clínica. Segunda fase: Análise e arguição do currículo (peso
1,0). Ambas as fases serão realizadas no dia 03 de Março de 2022, com início às 08 h (Auditório do Hospital de
Caridade de Ijuí/RS/ Av. David José Martins, 152, Centro. Os candidatos classificados para a segunda fase
deverão apresentar curriculum vitae em forma física. Outras informações constam no Manual do Candidato que
se encontra no site http://www.hci.org.br/ parte integrante deste edital.
Considerando a Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.087/2011 que institui o PROVAB, será cumprida a
Resolução nº 03/2011 da Comissão Nacional de Residência Médica.

Ijuí, 23 de fevereiro de 2022.
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