
EDITAL N.° 02/2020 – HP/DE/COREME

Edital  de abertura de inscrição para seleção de
candidatos  para as  funções  de  Coordenador da
COREME e Coordenador de PRM.

O Coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Pompéia (COREME), no uso de
suas  atribuições regimentais  e considerando o disposto na legislação vigente,  tornam público o
presente  Edital  de  seleção  de  candidatos  para  as  funções  de  Coordenador  da  COREME  e
Coordenador de Programa de Residência Médica (PRM) do Hospital Pompéia.

1 DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser efetuada, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição, conforme
as orientações devidamente especificadas no subitem 1.2 deste Edital.

1.1 PERÍODO
As inscrições ocorrerão no período de 19 a 23 de outubro de 2020.

1.2. PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
a) O(s) candidato(s) poderá(ão) se inscrever, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição
que se encontra disponível, em anexo a esse edital (ANEXO I).
crições não recebidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
b)  O  preenchimento  do  Formulário  de  Inscrição  e  as  informações  prestadas  serão  de  inteira
responsabilidade do candidato.  Após realizada a inscrição,  serão caracterizadas como aceitas as
normas e os procedimentos publicados na Internet, por meio de Edital, não cabendo, ao candidato,
alegar desconhecimento dessas informações.

2 DO QUADRO DE VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

Função Resquisito

1 Coordenação da COREME Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes  de  no  mínimo  5  anos,  domínio  da
legislação sobre Residência Médica. 

2 Coordenação do PRM de Cirurgia Básica e Geral Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes de no mínimo 2 anos. 

3 Coordenação do PRM de Clínica Medica Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes de no mínimo 2 anos. 

4 Coordenação do PRM de Medicina Intensiva Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
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residentes de no mínimo 2 anos. 

5 Coordenação do PRM de Neurocirurgia Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes de no mínimo 2 anos. 

6 Coordenação  do  PRM  de  Ortopedia  e
Traumatologia

Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes de no mínimo 2 anos. 

7 Coordenação do PRM de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem

Médico  com  titulação  mínima  de  Especialista,
Integrante do Corpo Clínico do Hospital Pompéia,
experiência comprovada na supervisão de médicos
residentes de no mínimo 2 anos. 

3 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado.

3.1 DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
A entrega do formulário de inscrição deverá ser realizada até as 17hs do dia 23/10/2020, na sala do
Departamento de Ensino, 9º andar do Hospital Pompéia. 

4 DA VIGÊNCIA DOS CARGOS
A vigência dos cargos é de 2 (dois) anos.

5 DO PROCESSO 

5.1 COMISSÃO DE SELEÇÃO
O processo seletivo será realizado por uma Comissão composta pela Coordenação de Ensino e
Pesquisa, Secretária da COREME, e Assessoria Jurídica do Hospital Pompéia.

5.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO 
A nominata dos candidatos inscritos para cada vaga será encaminhada para discussão e aprovação
do selecionado para as funções descritas no item 2 do presente intrumento. 
Compete  a  Diretoria  Técnica,  Diretoria  Assistencial  e  Superintendência  do Hospital  Pompéia  a
aprovação do candidato a ser indicado para exercício das funções descritas no item 2 desse edital. 

6 RESULTADO FINAL
O resultado final será divulgado no site do Hospital Pompéia <  https://www.pompeia.org.br/ensino-
e-pesquisa/editais  >., no dia 29 de outubro de 2020, não havendo, em hipótese alguma, informação
do resultado por telefone
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7 DISPOSIÇÕES GERAIS

Após indicação e assinatura do Ato de Designação, tomarão posse, os indicado para exercícios dos
cargos, por um período de 2 anos, na data de 03 de novembro de 2020.
Os casos não previstos neste Edital serão avaliados pela Comissão de Seleção.

Caxias do Sul, 07 de outubro de 2020.

   Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin
                                                     Coordenador de Ensino e Pesquisa 
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