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APRESENTAÇÃO
Esse manual tem por finalidade apresentar as normas do Pro-

cesso Seletivo para o preenchimento de vagas para os Programas 
de RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Pompéia para o ano de 2018.

Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informa-
ções importantes quanto ao procedimento de inscrição, realização 
das provas, realização da entrevista, análise do Currículo Lattes, 
divulgação dos resultados, matrícula e outras informações neces-
sárias e importantes.

Os dispositivos e informações aqui apresentados estão de acor-
do com as normas da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), Regimento Interno da COREME, Planos de Cursos dos 
Programas de Residência Médica (PRM), normas institucionais 
e primordialmente, em conformidade com os Editais nº 02 e nº 
03/2017 HP/DE/COREME, que dispõe do processo seletivo.

O Hospital Pompéia sente-se honrado em recebê-lo pois esta-
mos convencidos de que aqui você encontrará um lugar privilegiado 
para realizar sua formação pessoal e profissional. Seja bem vindo!



1.FORMAS DE INGRESSO
O Hospital Pompéia torna pública a abertura de inscrições e as 

condições que regem o processo para seleção de candidatos para 
os diferentes Programas de Residência Médica (PRM), nas seguin-
tes modalidades:

a) Acesso direto: mediante participação do candidato no Exame 
da Associação Médica do Rio Grande do Sul – AMRIGS, conforme 
disposto no Edital nº 02/2017 HP/DE/COREME e;

b) Acesso com pré-requisitos: mediante comprovação do refe-
rido pré-requisito e participação no processo seletivo próprio, de 
acordo com o estabelecido no Edital nº 03/2017 HP/DE/COREME.

2.PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA COM ACESSO DIRETO

2.1  DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E VAGAS

Nome do
Programa

Pré-
requisito

Duração
(anos)

No de vagas 
ofertadas

No de vagas 
trancamento

No total
de vagas

Parecer de
aprovação 

do PRM

Clínica Médica Não há 2 anos 6 1 7 1079/2014

Cirurgia Geral Não há 2 anos 2 2 4 171/2017

Neurocirurgia Não há 5 anos 1 - 1 75/2012

Ortopedia e 
Traumatologia Não há 3 anos 3 - 3 1148/2014

Radiologia e 
Diagnóstico 
por imagem

Não há 3 anos 2 - 2 491/2010



A inscrição deverá ser efetuada, por meio do preenchimento do 
Formulário Eletrônico de Inscrição, no site < http://www.amrigs.
org.br >. As inscrições ocorrerão no período de 11 de setembro a 
16 de outubro de 2017.

2.2  INSCRIÇÕES

2.2.1 PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES

a) O(s) candidato(s) poderá(ão) se inscrever para uma das vagas 
de interesse (um dos programas de residência), mediante o preen-
chimento do Formulário de Inscrição que se encontra disponível no 
site < http://www.amrigs.org.br >;

b) A taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais) e deverá 
ser paga conforme instruções oferecidas pela AMRIGS e através do 
site < http://www.amrigs.org.br >;

c) A inscrição só será confirmada mediante o reconhecimento 
e a informação do pagamento da taxa pela instituição bancária em 
que ele foi efetuado;

d) O preenchimento do Formulário de Inscrição e as informa-
ções 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.

2.2.2 PROVAB

O candidato em curso no Programa de Valorização do Profissio-
nal na Atenção Básica (PROVAB) deverá requerer, no ato da inscri-
ção, a pontuação adicional considerando os critérios determinados 
na Resolução CNRM Nº 2/2015.



A Resolução garante a pontuação adicional de 10% em todas 
as fases de processos de seleção pública para programas de Re-
sidência Médica para os participantes de programas e projetos de 
aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões 
prioritárias para o SUS.

Conforme Art. 9º da Resolução, o candidato que anteriormente 
a data de início do PRM tiver participado e cumprido integralmente 
o PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos programas de resi-
dência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de 
Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o 
programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fa-
ses descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes 
critérios:

I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para progra-
mas de acesso direto para quem concluir 1 ano de participação nas 
atividades do PROVAB;

II - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para 
quem concluir a programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, 
para acesso posterior a outras especialidades.

A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar 
a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo 
edital do processo seletivo. Considera-se como tendo usufruído da 
pontuação adicional de 10% o candidato que tiver iniciado progra-
ma de residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal 
pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais 
que uma vez.

A pontuação adicional não poderá ser utilizada mais de uma vez 
pelo candidato após matrícula em Programa de Residência Médica.



2.2.3 DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e demais 
documentos solicitados no Edital da AMRIGS 2017;

b) Cópia do documento de identidade, do CPF e do comprovante 
de residência;

c) Cópia do comprovante de pagamento da inscrição;

d) Currículo Lattes, constando o registro das atividades reali-
zadas nos últimos três (3) anos e comprovantes de tais atividades;

e) Cópia do(s) diploma(s) de conclusão de curso de graduação, 
de pós-graduação lato sensu (residência médica e outros, se hou-
ver);

f) Documentação comprobatória de convalidação do título de 
graduação, nos termos da Resolução CNE/CES n.° 8, de 4 de outu-
bro de 2007, para os candidatos portadores de diplomas emitidos 
por instituições estrangeiras. Documentação comprobatória de 
convalidação do título de pós-graduação, nos termos da Resolução 
CNE/CES n.° 2, de 9 de junho de 2005, para os candidatos portado-
res de diplomas emitidos por instituições estrangeiras.

Para fins de realização da segunda etapa do Processo Seletivo, 
o(s) candidato(s) deverá(ão) encaminhar os documentos necessá-
rios descritos acima, em formato PDF, para o endereço eletrônico: 
selecaoresidencia@pompeia.org.br ou entregar a documentação 
diretamente no Departamento de Ensino/COREME (9º andar) do 
Hospital Pompéia, de acordo com as datas especificadas no Edital 
nº 02/2017 HP/DE/COREME.



O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira e 
a segunda, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A primeira etapa de seleção terá caráter eliminatório e classifi-
catório e será constituída de uma prova teórico-objetiva, conforme 
estabelecido no Edital da AMRIGS 2017. O candidato que não com-
parecer a essa etapa será desclassificado. A prova teórico-objetiva 
consistirá em questões objetivas, de múltipla escolha e uma única 
resposta correta, sobre tópicos dos programas e referências biblio-
gráficas dispostas e estabelecidas no Edital da AMRIGS 2017.

 
A segunda etapa do processo seletivo terá caráter eliminatório 

e classificatório e consistirá na entrevista e na análise do Currículo 
Lattes, devidamente documentado. Será considerada para fins de 
avaliação, os critérios estabelecidos no ANEXO I desse manual e os 
comprovantes encaminhados pelo candidato, no momento de sua 
inscrição e em conformidade ao estabelecido no Edital nº 02/2017 
HP/DE/COREME. O candidato que não comparecer a essa etapa 
será desclassificado.

2.3  PROCESSO SELETIVO

2.3.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO
         DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

a) Os candidatos deverão se apresentar com trinta (30) minutos 
de antecedência do início previsto, em local informado, conforme 
disposto no item 5.2.2, do Edital nº 02/2017 HP/DE/COREME, mu-
nidos de documento de identificação com foto;

b) A realização dessa etapa ocorrerá em horário e local agenda-
do para tal, não sendo possível realizar-se em outro lugar;

c) Não será permitida a entrada de pessoas não inscritas, cuja a 
inscrição não tenha sido homologada ou não partícipes da referida 
etapa do processo seletivo em questão, nos ambientes de avaliação 
do processo seletivo;



d) Não será permitido a utilização do telefone celular ou qual-
quer outro dispositivo eletrônico durante o processo seletivo;

e) A Instituição não se responsabiliza pela guarda dos pertences 
dos candidatos;

f) O candidato que não comparecer pessoalmente a essa etapa 
do processo seletivo será considerado desclassificado, assim como 
aquele que descumprir quaisquer dessas orientações.

Para cada uma das etapas do processo seletivo, existem crité-
rios específicos conforme discriminados a seguir:

2.4  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2.4.1 PRIMEIRA ETAPA

Na primeira etapa, serão considerados os critérios específicos 
expostos no Edital AMRIGS 2017.

2.4.2 SEGUNDA ETAPA

Na segunda etapa, serão considerados os seguintes critérios 
específicos:

a) A entrevista consistirá em uma avaliação individual do candi-
dato, considerando a capacidade de comunicação e argumentação, 
clareza de raciocínio, postura profissional, conhecimento técni-
co-científico e apresentação pessoal. O candidato será inquerido 
acerca do seu desenvolvimento acadêmico, opção pela especialida-
de e opção pela Instituição. Esta etapa representa nove (9) pontos 
da nota final, conforme o ANEXO I deste manual;

b) A avaliação do Currículo Lattes abrangerá: estágios acadê-
micos na área de seleção, produção científica dos últimos três (03) 
anos e/ou atividades de monitoria de pesquisa/bolsa de iniciação 
científica, domínio de língua inglesa mediante comprovação de pro-



ficiência, apresentação de trabalhos em congressos e/ou eventos 
científicos. Esta avaliação representa um (1) ponto da nota final, 
conforme o ANEXO I do presente documento.

A divulgação oficial dos aprovados na primeira etapa do pro-
cesso seletivo acontecerá no dia 06 de dezembro de 2017, no site < 
http://www.amrigs.org.br >.

O resultado final, considerando a avaliação da segunda etapa 
do processo seletivo, será divulgado, no site do Hospital Pompéia 
< http://www.pompeia.org.br/pages/residencia-medica/ >, não ha-
vendo, em hipótese alguma, informação do resultado por telefone. 

As datas de divulgação desse resultado estão expressas no qua-
dro a seguir:

2.5  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL E FINAL

Nome do Programa Data de divulgação do resultado final

Clínica Médica 9 de fevereiro de 2018

Cirurgia Geral 22 de dezembro de 2017

Neurocirurgia 26 de dezembro de 2017

Ortopedia e Traumatologia 19 de dezembro de 2017

Radiologia e Diagnóstico por imagem 14 de fevereiro de 2018



3.PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA COM PRÉ-REQUISITOS
3.1  DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E VAGAS

Nome do Programa Pré-requisito Duração
(anos) No de vagas

Parecer de 
aprovação do 

PRM

Medicina Intensiva
Ter cursado e ter sido 
aprovado no PRM de 

Clínica Médica
2 anos 3 559/2014

Radiologia e Diagnóstico
por Imagem –

Ano Completar - R4

Ter cursado e ter sido 
aprovado no PRM de 

Clínica Médica
1 ano 1 237/2017

A inscrição deverá ser efetuada, por meio do preenchimento do 
Formulário de Inscrição (Anexo VII), no site <http://www.pompeia.
org.br/pages/residencia-medica/>. As inscrições ocorrerão no pe-
ríodo de 25 de setembro a 24 de novembro de 2017.

3.2  INSCRIÇÕES

3.2.1 PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES

a) O(s) candidato(s) poderá(ão) se inscrever para uma das vagas 
de interesse (um dos programas de residência), mediante o preen-
chimento do Formulário de Inscrição que se encontra disponível, 
em anexo a esse edital (ANEXO VII);

b) A taxa de inscrição é de trezentos reais (R$ 300,00) e deverá 
ser paga por meio de depósito bancário, até o dia 24 de novembro 
de 2017, em agências do Banco Banrisul, conforme dados a seguir:

BANCO BANRISUL
Agência: 0180 – Caxias do Sul
Conta nº: 06.168207.0-6



Favorecido: Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do Sul
CNPJ do Favorecido: 88.633.227/0001-15

c) A inscrição só será confirmada mediante o reconhecimento 
e a informação do pagamento da taxa pela instituição bancária em 
que ele foi efetuado;

d) A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída;

e) O Hospital Pompéia não se responsabilizará por inscrições 
não recebidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados;

f) O preenchimento do Formulário de Inscrição e as informa-
ções 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.

3.2.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAS

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado;

b) Cópia do documento de identidade, do CPF e do comprovante 
de residência;

c) Cópia do comprovante de pagamento da inscrição;

d) Currículo Lattes, constando o registro das atividades reali-
zadas nos últimos três (3) anos e comprovantes de tais atividades;

e) Cópia do(s) diploma(s) de conclusão de curso de graduação, 
de pós-graduação lato sensu (residência médica), ou em caso de 
não conclusão, declaração da COREME enfatizando data de início e 
de término do PRM, segundo pré-requisitos descritos;



f) Documentação comprobatória de convalidação do título de 
graduação, nos termos da Resolução CNE/CES n.° 8, de 4 de outu-
bro de 2007, para os candidatos portadores de diplomas emitidos 
por instituições estrangeiras. Documentação comprobatória de 
convalidação do título de pós-graduação, nos termos da Resolução 
CNE/CES n.° 2, de 9 de junho de 2005, para os candidatos portado-
res de diplomas emitidos por instituições estrangeiras.

Para fins de homologação, o(s) candidato(s) deverá(ão) encami-
nhar os documentos necessários dispostos no item 3 do presente 
Edital, em formato PDF, para o e-mail: selecaoresidencia@pom-
peia.org.br ou entregar a documentação diretamente no Departa-
mento de Ensino/COREME (9º andar) do Hospital Pompéia, até às 
17h do dia 27 de novembro de 2017.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira e 
a segunda, ambas de caráter eliminatório e classificatório, confor-
me explicitado no Anexo II desse manual.

A primeira etapa de seleção terá caráter classificatório e será 
constituída de uma Prova Teórica. A Prova Teórica para o PRM de 
Medicina Intensiva consistirá em vinte e cinco (25) questões objeti-
vas, de múltipla escolha, sobre o componente curricular de Clíni-
ca Médica, cujo conteúdos programáticos estão discriminados no 
Anexo III e considerando a bibliografia indicada no ANEXO IV do 
presente documento. Para o PRM de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem – Ano Completar – R4, a Prova Teórica será dissertativa, 
sobre a temática Radiologia e Diagnóstico por Imagem (conteúdo 
programático discriminado no Anexo V), contendo dez (10 questões) 
e considerando a bibliografia indicada no ANEXO VI desse instru-
mento.

A segunda etapa do processo seletivo terá caráter classificató-
rio e consistirá na entrevista e na análise do Currículo Lattes, devi-
damente documentado. Serão considerados para fins de avaliação, 

3.3  PROCESSO SELETIVO



3.3.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA 
          E SEGUNDA ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

a) Os candidatos deverão se apresentar com trinta (30) minutos 
de antecedência do início da Prova, munidos de documento com 
foto, nos locais devidamente informados, conforme o subitem 5.2.3 
do Edital nº 03/2017 HP/DE/COREME.

b) A realização da Prova ocorrerá em horário e local agendado 
para tal, não sendo possível realizar-se em outro lugar;

c) Os candidatos terão duas (2) horas para realizar a prova te-
órica;

d) A entrevista acontecerá imediatamente após a realização da 
prova teórica;

e) Não será permitida a entrada de pessoas não inscritas ou 
cuja a inscrição não tenha sido homologada nos ambientes de ava-
liação do processo seletivo ou ainda, não partícipes da referida pro-
cesso seletivo em questão;

f) Para desenvolvimento das etapas do processo, o candidato 
deverá portar caneta esferográfica azul ou preta;

g) Não será permitida qualquer tipo de consulta bibliográfica 
durante o processo de seleção;

h) Não será permitido a utilização do telefone celular ou qual-
quer outro dispositivo eletrônico durante o processo seletivo;

i) A Instituição não se responsabiliza pela guarda dos pertences 

os critérios estabelecidos no ANEXO II do edital e os comprovantes 
encaminhados pelo candidato, no momento de sua inscrição e em 
conformidade ao estabelecido no 3 Edital nº 03/2017 HP/DE/CO-
REME.



3.3.2 PROCESSO SELETIVO 

3.3.2.1 Primeira Etapa

Na primeira etapa, serão considerados os seguintes critérios 
específicos:

a) Na Prova Teórica, o candidato deverá demonstrar conheci-
mento técnico-científico sobre a área do pré-requisito, de acordo 
com o exposto no item 2. A Prova Teórica para o PRM de Medici-
na Intensiva consistirá em vinte e cinco (25) questões objetivas, de 
múltipla escolha, sobre o componente curricular de Clínica Médi-
ca, cujo conteúdos programáticos estão discriminados no Anexo 
III e considerando a bibliografia indicada no ANEXO IV do presente 
documento. Para o PRM de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
– Ano Completar – R4, a Prova Teórica será sobre a temática Ra-
diologia e Diagnóstico por Imagem (conteúdo programático discri-
minado no Anexo V), contendo dez (10) questões, destas seis (6) 
objetivas e quatro (4) dissertativas e, considerando a bibliografia 
indicada no ANEXO VI desse MANUAL. Essa Prova valerá 90 pontos, 
conforme disposto no ANEXO II.

3.3.2.2 Segunda Etapa

Na segunda etapa, serão considerados os seguintes critérios 
específicos:

a) A entrevista consistirá em uma avaliação individual do candi-
dato, considerando a capacidade de comunicação e argumentação, 
clareza de raciocínio, postura profissional, conhecimento técni-

dos candidatos;

j) O candidato que não cumprir o estabelecido disposto no subi-
tem 5.2.4 do Edital nº 03/2017 HP/DE/COREME, ou, no momento da 
prova teórica, for identificado irregularidades por parte do candida-
to, o mesmo será desclassificado.



co-científico e apresentação pessoal. O candidato será inquerido 
acerca do seu desenvolvimento acadêmico, opção pela especialida-
de e opção pela Instituição. Esta etapa representa nove (9) pontos 
da nota final, conforme o ANEXO II;

b) A avaliação do Currículo Lattes abrangerá: estágios acadê-
micos na área de seleção, produção científica dos últimos três (03) 
anos e/ou atividades de monitoria de pesquisa/bolsa de iniciação 
científica, domínio de língua inglesa mediante comprovação de pro-
ficiência, apresentação de trabalhos em congressos e/ou eventos 
científicos. Esta avaliação representa um (1) ponto da nota final, 
conforme o ANEXO II do presente documento.

O resultado final será divulgado no site do Hospital Pompéia 
<http://www.pompeia.org.br/pages/residencia-medica/>., não ha-
vendo, em hipótese alguma, informação do resultado por telefone, 
nas seguintes datas:

3.4  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Nome do Programa Data de divulgação do resultado final

Medicina Intensiva 18 de dezembro de 2017

Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Ano Completar - R4 14 de fevereiro de 2018



4.CRITÉRIOS DE DESEMPATE
No caso de empate na primeira fase do processo seletivo, serão 

chamados todos os candidatos empatados para se submeterem à 
segunda fase.

Como critério de desempate na segunda fase, será levado em 
consideração:’

a) maior nota obtida na prova teórica;
b) maior tempo de formação em medicina e;
c)maior idade cronológica.

5.INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A interposição de recursos às etapas do processo seletivo de-

verá ser feita exclusivamente através do endereço eletrônico: sele-
caoresidencia@pompeia.org.br, observando:

a) O prazo para interposição dos recursos é de quarenta e oito 
(48) horas após a divulgação do resultado final;

b) Os recursos deverão ser digitados e apresentados em uma 
via em formato PDF;

c) A apresentação do recurso deverá ser clara e objetiva;

d) As respostas aos recursos ficarão à disposição dos candida-
tos na sala da COREME e a decisão final da Comissão de Seleção 
será irrecorrível.

Os recursos devem ser digitados, conforme modelo a seguir:



Processo Seletivo Residência Médica 2018 do Hospital Nossa 
Senhora de Pompéia de Caxias do Sul

Candidato:___________________________________________
Nº do Documento de Identidade:__________________________
Especialidade:________________________________________
Data: _____/____/_________

Descrição do Recurso/Fundamentação:_____________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________

Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, cor-
reios, telegrama ou outro meio.

A Banca examinadora constitui última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.

A classificação final poderá ser alterada em função dos recur-
sos impetrados e serão corrigidos de acordo com o gabarito oficial 
definitivo.

A divulgação final dos resultados após recursos serão divulga-
dos exclusivamente por meio do site <http://www.pompeia.org.br/
pages/residencia-medica/>.

Na primeira fase do Processo Seletivo com acesso direto, o re-
curso será analisado pela AMRIGS.



6.MATRÍCULA
Respeitando a ordem de classificação, os candidatos aprovados 

nos PRMs deverão comparecer no Departamento de Ensino/CO-
REME do Hospital Pompéia, em datas especificadas nos Editais nº 
02/2017 HP/DE/COREME e nº 03/2017 HP/DE/COREME.

a) 2 cópias do RG (Estado/Órgão emissor e Data) e CPF.

b) 1 cópia do Título de Eleitor.

c) 2 cópias autenticadas da carteira do CRM/RS ou Diploma de 
graduação em Instituição de Ensino Superior Brasileira. Quando de 
instituição estrangeira, cópia autenticada do diploma de graduação 
revalidado em Universidade Brasileira. Para os candidatos que ain-
da não tenham o diploma, comprovante autenticado da Faculdade 
de Medicina Brasileira, informando a conclusão do curso e a situa-
ção de expedição do diploma. 

d) 1 cópia do Certificado de Conclusão PROVAB;

e) 1 foto 2 x 2;

f) 3 fotos 3 x 4;

g) 1 cópia do documento de inscrição no INSS;

h) 1 cópia do diploma do curso de medicina;

i) 1 cópia do Histórico Escolar do curso de Medicina;

j) 1 cópia do Cartão do SUS;

6.1  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
        EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA



k) número de conta corrente bancária no Banco Santander;

l) comprovante de quitação com o serviço militar;

m) preenchimento da ficha de matrícula e do termo de compro-
misso, declarando estar ciente do Regimento Interno da COREME, 
(à disposição na data da matrícula).

7.INÍCIO DAS ATIVIDADES
NOS PROGRAMAS

O início das atividades está agendado para 1O de março de 2018, 
sendo que nessa data, TODOS os selecionados e matriculados de-
verão participar, em horário a ser definido e informado pela CORE-
ME, da Integração Institucional (presença obrigatória). Essa ativi-
dade visa acolher os novos médicos residentes, informar acerca 
das atividades e rotinas assistenciais e das atividades e rotinas 
acadêmicas, tais como: aulas, clubes de revistas, critérios de ava-
liação, trabalho de conclusão de cursos e outros.



ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO

ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO

Avaliação 
Limite Pontos

Total 10,00

1. Entrevista
Limite Pontos

Subtotal 9,00

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nome

Assinatura

2. Currículo Lattes Limite Pontos
Subtotal 1,0
Estágio Acadêmico na área de 
seleção 0,1

Proficiência em Língua Inglesa 0,3

Produção Científica Cálculo de pontos 
(máximo 3 anos) 0,6

1 Livro(s) editado(s)
nº de livros = 

x 0,1

2 Capítulo(s) de livro(s)
nº de capítulos = 

x 0,1
3 Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS A

nº de artigos = x 
0,1

4. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS B

nº de artigos = x 
0,1

5. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
(Outros)

nº de artigos = x 
0,1

6. Artigo(s) científico(s) 
completo (s) ou resumo 
(s) expandido (s) 
publicado (s) em anais 
de eventos técnico-
científico

nº de artigos = x 
0,1

7 Eventos
Palestrante  em evento 
aberto  de  cunho 
científico,  filosófico, 
ensaístico, artístico ou 
didático  na  área  de 
atuação  do  docente, 
p romovido  por 
instituição nacional  e/
ou  internacional, 
reconhecida na área de 
conhecimento em que 
o palestrante é o único 
a se pronunciar
Ministrante  de  curso 
e m  E v e n t o 
Internacional
Ministrante  de  curso 
em Evento Nacional

• Ministrante  de 
Aula Inaugural

nº de eventos = x 
0,1

8 Outras Produções
Bolsa  de  Iniciação 
Científica
P a r t i c i p a ç ã o 
voluntária  em  Grupo 
de Pesquisa ou Projeto 
de Pesquisa
Participação em banca 
de  defesa  de  trabalho 
de conclusão de curso 
de  graduação  e/ou 
especialização
Trabalho completo em 
Evento  Internacional
Trabalho completo em 
Evento Nacional
Premiações resultantes 
de  produção  técnica 
ou científica

nº de produções = x 
0,



2. Currículo Lattes Limite Pontos
Subtotal 1,0
Estágio Acadêmico na área de 
seleção 0,1

Proficiência em Língua Inglesa 0,3

Produção Científica Cálculo de pontos 
(máximo 3 anos) 0,6

1 Livro(s) editado(s)
nº de livros = 

x 0,1

2 Capítulo(s) de livro(s)
nº de capítulos = 

x 0,1
3 Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS A

nº de artigos = x 
0,1

4. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS B

nº de artigos = x 
0,1

5. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
(Outros)

nº de artigos = x 
0,1

6. Artigo(s) científico(s) 
completo (s) ou resumo 
(s) expandido (s) 
publicado (s) em anais 
de eventos técnico-
científico

nº de artigos = x 
0,1

7 Eventos
Palestrante  em evento 
aberto  de  cunho 
científico,  filosófico, 
ensaístico, artístico ou 
didático  na  área  de 
atuação  do  docente, 
p romovido  por 
instituição nacional  e/
ou  internacional, 
reconhecida na área de 
conhecimento em que 
o palestrante é o único 
a se pronunciar
Ministrante  de  curso 
e m  E v e n t o 
Internacional
Ministrante  de  curso 
em Evento Nacional

• Ministrante  de 
Aula Inaugural

nº de eventos = x 
0,1

8 Outras Produções
Bolsa  de  Iniciação 
Científica
P a r t i c i p a ç ã o 
voluntária  em  Grupo 
de Pesquisa ou Projeto 
de Pesquisa
Participação em banca 
de  defesa  de  trabalho 
de conclusão de curso 
de  graduação  e/ou 
especialização
Trabalho completo em 
Evento  Internacional
Trabalho completo em 
Evento Nacional
Premiações resultantes 
de  produção  técnica 
ou científica

nº de produções = x 
0,

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nome

Assinatura



ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITOS

ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DO 

PROCESSO SELETIVO 
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITOS

Avaliação 
Limite Pontos

Total 100,00

1.Prova Teórica
Limite Pontos

Total 90,00

2. Entrevista
Limite Pontos

Subtotal 9,00

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nome

Assinatura

3. Currículo Lattes Limite Pontos
Subtotal 1,0
Estágio Acadêmico na área de 
seleção 0,1

Proficiência em Língua Inglesa 0,3

Produção Científica Cálculo de pontos 
(máximo 3 anos) 0,6

1 Livro(s) editado(s)
nº de livros = 

x 0,1

2 Capítulo(s) de livro(s)
nº de capítulos = 

x 0,1
3 Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS A

nº de artigos = x 
0,1

4. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS B

nº de artigos = x 
0,1

5. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
(Outros)

nº de artigos = x 
0,1

6. Artigo(s) científico(s) 
completo (s) ou resumo 
(s) expandido (s) 
publicado (s) em anais 
de eventos técnico-
científico

nº de artigos = x 
0,1

7 Eventos
Palestrante  em evento 
aberto  de  cunho 
científico,  filosófico, 
ensaístico, artístico ou 
didático  na  área  de 
atuação  do  docente, 
p romovido  por 
instituição nacional  e/
ou  internacional, 
reconhecida na área de 
conhecimento em que 
o palestrante é o único 
a se pronunciar
Ministrante  de  curso 
e m  E v e n t o 
Internacional
Ministrante  de  curso 
em Evento Nacional

• Ministrante  de 
Aula Inaugural

nº de eventos = x 
0,1

8 Outras Produções
Bolsa  de  Iniciação 
Científica
P a r t i c i p a ç ã o 
voluntária  em  Grupo 
de Pesquisa ou Projeto 
de Pesquisa
Participação em banca 
de  defesa  de  trabalho 
de conclusão de curso 
de  graduação  e/ou 
especialização
Trabalho completo em 
Evento  Internacional
Trabalho completo em 
Evento Nacional
Premiações resultantes 
de  produção  técnica 
ou científica

nº de produções = x 
0,



3. Currículo Lattes Limite Pontos
Subtotal 1,0
Estágio Acadêmico na área de 
seleção 0,1

Proficiência em Língua Inglesa 0,3

Produção Científica Cálculo de pontos 
(máximo 3 anos) 0,6

1 Livro(s) editado(s)
nº de livros = 

x 0,1

2 Capítulo(s) de livro(s)
nº de capítulos = 

x 0,1
3 Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS A

nº de artigos = x 
0,1

4. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
QUALIS B

nº de artigos = x 
0,1

5. Artigo(s) científico(s) 
na área, publicado(s) 
em revista indexada 
(Outros)

nº de artigos = x 
0,1

6. Artigo(s) científico(s) 
completo (s) ou resumo 
(s) expandido (s) 
publicado (s) em anais 
de eventos técnico-
científico

nº de artigos = x 
0,1

7 Eventos
Palestrante  em evento 
aberto  de  cunho 
científico,  filosófico, 
ensaístico, artístico ou 
didático  na  área  de 
atuação  do  docente, 
p romovido  por 
instituição nacional  e/
ou  internacional, 
reconhecida na área de 
conhecimento em que 
o palestrante é o único 
a se pronunciar
Ministrante  de  curso 
e m  E v e n t o 
Internacional
Ministrante  de  curso 
em Evento Nacional

• Ministrante  de 
Aula Inaugural

nº de eventos = x 
0,1

8 Outras Produções
Bolsa  de  Iniciação 
Científica
P a r t i c i p a ç ã o 
voluntária  em  Grupo 
de Pesquisa ou Projeto 
de Pesquisa
Participação em banca 
de  defesa  de  trabalho 
de conclusão de curso 
de  graduação  e/ou 
especialização
Trabalho completo em 
Evento  Internacional
Trabalho completo em 
Evento Nacional
Premiações resultantes 
de  produção  técnica 
ou científica

nº de produções = x 
0,

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nome

Assinatura



ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MEDICINA INTENSIVA

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  – MEDICINA INTENSIVA

1. NEUROLOGIA:  acidente  vascular  cerebral,  hemorragia  cerebral,  convulsões, 
doenças  infecciosas  do  sistema  nervoso  central,  doenças  neuromusculares, 
analgesia e sedação.

2. CARDIOVASCULAR:  parada  cardiorrespiratória,  choque  circulatório, 
insuficiência  cardíaca,  síndrome  coronariana  aguda,  endocardite  infecciosa, 
arritmias  cardíacas  e  distúrbios  da condução,doenças  do pericárdio,doenças  da 
aorta.

3. SISTEMA  RESPIRATÓRIO:  insuficiência  respiratória  aguda,  síndrome  da 
angústia respiratória aguda, pneumonias, asma brônquica,DPOC. 

4. SISTEMA DIGESTÓRIO:  doença  péptica,  insuficiência  hepática,  pancreatite 
aguda, abdome agudo, hemorragia digestiva. 

5. NEFROLOGIA:   lesão  renal  aguda,  distúrbios  eletrolíticos,  distúrbios  do 
equilíbrio ácido-base. 

6. HEMATOLOGIA: anemia do paciente crítico, distúrbios da coagulação, terapia 
transfusional, neutropenia febril. 

7. ENDOCRINOLGIA: diabete e controle glicêmico, doenças da tireóide, doenças 
da adrenal. 

8. DOENÇAS  INFECCIOSAS:  sepse,  infecções  hospitalares,  SIDA,  doenças 
causadas por fungos, uso de antimicrobianos. 

9. PROCEDIMENTOS MÉDICOS: acessos vasculares e intubação traqueal.



ANEXO IV
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
MEDICINA INTENSIVA

ANEXO IV

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS – MEDICINA INTENSIVA

Fauci, A. S.; et al. (Eds). Harrison´s Principles of Internal Medicine. 17th Edition. New 
York: Mc Graw Hill, 2008. 

Lee, G; Andrew, S. Goldman’s Cecil Internal Medicine. 25a, Ed, Canadá: Elsevier, 2016.

Knobel, E. Condutas no paciente grave: volume 1. São Paulo: Atheneu, 2007.

Knobel, E. Condutas no paciente grave: volume 2. São Paulo: Atheneu, 2007.



ANEXO V
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

ANEXO V

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  –  RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM

1. Imagens do tórax: aspectos anatômicos, infecções respiratórias, neoplasias, lesão 
pulmonar,  doença  pulmonar  crônica  e  por  inalação,  doença  das  vias  aéreas, 
ventilação pulmonar, mediastino, pleura, diagnóstico diferencial.

2. Imagem  gastrointestinal:  esôfago,  estômago  intestino,  cólon,  pâncreas,  baço, 
peritônio, diagnóstico diferencial.

3. Imagem  genitourinária:  rim,  bexiga,  glândulas  adrenais,  retroperitônio,  pelve 
masculina e feminina, diagnóstico diferencial.

4. Imagem  musculoesquelética:  trauma,  tumores  ósseos,artrite,  doença  óssea 
metabólica, diagnóstico diferencial.

5. Imagem  neurológica:  anatomia  por  imagem,  doenças  vasculares,  trauma, 
neoplasias, doença degenerativa e da substância branca, hidrocefalia, infecções, 
doença  congênita,  região  selar  e  justasselar,  coluna  vertebral,  diagnóstico 
diferencial. 



ANEXO VI ANEXO VI

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM

Beranbaum, S. L; Lawrence, L; Schwartz, S. Roentgen exploration of the afferent loop. 
Radiology. 1968;91 (5): 932-41.

D'ippolito, G; Müller, C; Silva, I; Rocha, A. J. Musculoesquelético - Série CBR - Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico Por Imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Juhl, J. H; Crummy, A. B; Kuhlman, J.Paul & Juhl Interpretação Radiológica. 7. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2000.

Kim, H. C; Han, J. K; Kim, K.W. et-al. Afferent loop obstruction after gastric cancer 
surgery: helical CT findings. Abdom Imaging. 2003;28 (5): 624-30. 

Osborn, A. G. Encéfalo de Osborn - Imagem, Patologia e Anatomia – Osborn. Porto 
Alegre: Artmed, 2014.

Silva, C. I; Müller, N. Tórax – Série CBR, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

Shadbolt, C. L; Heinze, S, B; Dietrich, R, B. Imaging of groin masses: inguinal anatomy 
and pathologic conditions revisited. Radiographics. 2001;21 Spec No : S261-71.

 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



ANEXO VII
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITOS

ANEXO VII

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – ESPECIALIDADES COM PRE-REQUISITOS
PRM pretendido:  

(    ) Medicina Intensiva  (    ) Radiologia e Diagnóstico por Imagem – R4

Informações Pessoais:

Nome: 
Data de nascimento: 
CPF:
Sexo:  
Identidade:                                                            Órgão expedidor:                    UF: 
CRM:  

Endereço Residencial:

Logradouro:                                                                                             Número:
Complemento:                                        Bairro:  
Cidade:                                                                                                     UF: 
Telefone residencial: 
Celular: 
E-mail:  

Informações da Graduação:

Nome da Instituição em que concluiu o Curso de Medicina:
Mês e ano de conclusão: 
 
Pré-requisitos:

Instituição onde realizou Residência Médica:  
Programa de Residência Médica realizada:  
Mês e ano do término da Residência Médica: 

Requerimento

Venho requerer à Comissão de Residência Médica do Hospital Pompéia de Caxias do Sul 
minha inscrição ao PRM especificado neste Requerimento, e declaro para os devidos fins, 
sob pena de desclassificação no mesmo, que os dados registrados neste requerimento são 
verdadeiros e de minha inteira responsabilidade.

____________________________________________________
Local, data e assinatura do candidato




