EDITAL 02/2012 - SELEÇÃO PÚBLICA
FASE 2 – Chamamento suplementar
CRONOGRAMA DAS ARGÜIÇÕES DO CURRÍCULO
Prezados (as) Candidatos (as) relacionados (as) abaixo:
Boa tarde!
Sirvo-me do presente para informar que devido ao não preenchimento total das vagas para o Programa de Residência Médica Edital 02/2012da FURG, na Área de Clínica Médica, será realizado um novo chamamento para a FASE 2 da seleção.
Serão preenchidas 02 (duas) vagas.
A argüição de currículo será realizada no dia 25 de março de 2013 (segunda-feira), 13:30 horas e aquele que não comparecer
será desclassificado do processo seletivo.
Atenciosamente,
Guilherme Brandão Almeida
Coordenador
COREME / FURG

Selecionados da FASE 2 para o PRM em Clínica Médica:
Data: 25/03/2013 (segunda-feira)
Horário: a partir das 13:30 horas
Local: Sala de Reuniões da FAMED – 4º piso da Área Acadêmica do Campus da Saúde
da FURG (Rua Gen. Osório, s/ n.º - referência: em frente ao Hospital A.C. Santa Casa
do Rio Grande)
Candidatos:
ADÉLIA REGINA PERUZZO
ALICE ZANELLA
DANIELA PEIXOTO CERETTA
FERNANDA OSSANI MARKS
AIESSA ZANCHETT FEDRIGO
CARLOS ALBERTO TOLEDO MARTINEZ
GUILHERME CHIARI CABRAL
VICENTE COMANDULLI GARCIA
PEDRO SANTOS GUIMARÃES
ABRAÃO ALANDEC DINIZ DE MORAES
MARCELE MORAIS DORNELES
MARIANE TORRES UCHOA
NATÁLIA COSTA DA COSTA
RAQUEL DONADEL KROTH
VICTOR MASCARENHAS AZEVEDO
ALEX LUIZ CIPRIANI CARON
MARCELO BORBA MONTEIRO
CARLOS ALEXANDRE VIEIRA GOMES
DANIELA REBELATTO
DANIELLE FERNANDA MOTA LIRA

Os candidatos deverão entregar no momento da argüição o curriculum vitae atualizado e
documentado, com a seguinte documentação complementar:
3.2.1 Requerimento de inscrição em formulário próprio (anexo ao e-mail);
3.2.2 Diploma de graduação em Medicina (cópia autenticada), expedido por cursos
autorizados pelo MEC ou declaração expedida por universidade brasileira, de que é
aluno do 12° Semestre do Curso de Medicina (cópia autenticada);
3.2.3 Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) – exigível aos
Médicos (cópia autenticada);
3.2.4 Fotocópias legíveis e autenticadas da Cédula de Identidade, CPF, prova da
quitação com o Serviço Militar e Título de Eleitor com comprovação atualizada das
obrigações eleitorais;
3.2.5 Uma foto 3x4 recente.
Os Candidatos Estrangeiros devem apresentar além dos documentos acima
mencionados de números 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5, passaporte com visto de
permanência no Brasil, diploma de graduação em Medicina revalidado por universidade
brasileira ou do processo de revalidação em andamento em instituição pública e o
certificado de proficiência em língua portuguesa (cópias autenticadas).
Os Candidatos Brasileiros que realizaram o curso médico no exterior devem
apresentar além dos documentos acima mencionados de números 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 e
3.2.5 o diploma de Medicina revalidado por universidade brasileira ou do processo de
revalidação em andamento em instituição pública (cópias autenticadas).
O Curriculum Vitae e documentos complementares ficarão em poder da banca
avaliadora e não serão devolvidos. Os candidatos que não entregarem a documentação
solicitada ou não comparecerem à argüição estarão automaticamente desclassificados.
Nesta fase, serão analisados:
1. Internatos, Cursos, Estágios e Residência;
2. Atividades científicas;
3. Atividades didáticas e domínio de língua estrangeira;
4. Concursos e atividades profissionais na área de saúde, após formatura;
Observação:
- Não serão valorizados concursos vestibulares
RESULTADOS: A divulgação dos resultados da FASE 2 ocorrerá até o dia 26 de março
de 2013, na Secretaria da COREME no Campus da Saúde e no sítio
http://www.siposg.furg.br/curso/965.
O resultado final constitui-se da média ponderada da prova escrita da AMRIGS peso
nove (09), da análise do Curriculum Vitae peso zero vírgula um (0,1) e argüição
curricular com peso zero vírgula nove (0,9). Será publicado no dia 26 de março de 2013,
na
Secretaria
da
COREME
no
Campus
da
Saúde
e
no
sítio
http://www.siposg.furg.br/curso/965.
RECURSOS: O prazo estabelecido para interposição de recursos será de até dois (02)
dias úteis após a publicação do edital, divulgação do gabarito e resultados de cada fase,
respectivamente. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser entregues na

Divisão de Protocolo do Campus da Saúde (Rua Gen. Osório, s/ n.°, 2° piso da Área
Acadêmica) em horário de expediente (08:00 às 12:00h e 13:30 às 17:30h).
MATRÍCULA: Será realizada no dia 28 de março de 2013, das 08:30h às 10:00h
horas, junto à Secretaria Geral da Faculdade de Medicina e PROGEP (Recursos
Humanos) da FURG, mediante a apresentação da documentação exigida para a
matrícula e assinatura de contrato. O não comparecimento nos dias estabelecidos
implica na automática perda da vaga.
A inscrição e aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do
candidato no PRM pretendido, a qual fica condicionada à apresentação do registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e da documentação solicitada.
INÍCIO DAS ATIVIDADES: dar-se-á no dia 28 de março de 2013 a partir das 13:00 hs.

