
 

 

A Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário “Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.” 
da Universidade Federal do Rio Grande – FURG está divulgando chamamento da 
listagem suplementar do Exame AMRIGS para os candidatos inscritos ao processo 
seletivo para o PRM em Anestesiologia (01 vaga), conforme previsto no item 3.1 do Edital 
02/2011. Os candidatos convocados deverão até o dia 13 de abril de 2012 acessar o site 
www.siposg.furg.br, preencher a ficha de inscrição e encaminhar o Curriculum Vitae 
devidamente comprovado e documentos complementares, para a Secretaria da 
Medicina/COREME, conforme segue:  

- via Protocolo Geral da FURG – Campus Cidade, Rua Eng. Alfredo Huch, 475 – 
Centro – Rio Grande, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 
13:30 às 17:00 horas.  

- via Correio - Encaminhar toda a documentação via SEDEX com AR ao protocolo 
geral da FURG, com data de postagem até 13 de abril de 2012, para o seguinte 
endereço: Rua Eng. Alfredo Huch, 475 – Centro – Rio Grande – CEP 96203-900, Caixa 
Postal 474. 

 
Relação dos documentos complementares:  
 

1. Requerimento de inscrição em formulário próprio (disponível em 
http://www.siposg.furg.br). 

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. Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) - exigível 
aos Médicos (cópia autenticada). 

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. 

5. Uma foto 3x4 recente. 
 
Os Candidatos Estrangeiros devem apresentar além dos documentos acima 

mencionados de números 1, 3, 4 e 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 1, 3, 4 e 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 encaminharem a 
documentação solicitada dentro do prazo estabelecido ou não comparecerem à entrevista 
estarão automaticamente desclassificados 

A avaliação do Curriculum Vitae terá peso 0,1 e a entrevista peso 0,9.  



Os candidatos serão entrevistados e cada Curriculum Vitae analisado pelos membros 
da banca oficialmente designada.  

As entrevistas serão realizadas no dia 17 de abril de 2012, às 14:00 horas na Área 
Acadêmica Dr. Newton Azevedo, Campus da Saúde à Rua Gen. Osório S/N – 4° piso. 

 
A divulgação dos resultados da FASE 2 ocorrerá no dia 18 de abril de 2012, no sítio 

http://www.siposg.furg.br e na Secretaria da COREME no Campus da Saúde. 
. 
O prazo para interposição de recursos para os resultados da FASE 2 será de dois (02) 

dias úteis a partir da publicação do mesmo. Os recursos devidamente fundamentados 
deverão ser entregues na Secretaria da COREME em horário de expediente (08:30 às 
12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas). Não serão aceitos recursos referentes à 
avaliação realizada pela entrevista. 

 
Resultado Final:  
 
O resultado final constitui-se da média ponderada da prova escrita peso nove (09), da 

análise do Curriculum Vitae peso zero vírgula um (0,1) e entrevista com peso zero vírgula 
nove (0,9). Será publicado na manhã do dia 23 de abril de 2012, no sítio 
http://www.siposg.furg.br e na Secretaria da COREME no Campus da Saúde. 

 
Matrícula:  
 
Será realizada no dia 23 de abril de 2012 a partir das 14:00 horas junto à secretaria da 

COREME e setor de 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. 

 
O início do curso dar-se-á no dia 24 de abril de 2012.  
 
A lista dos convocados, o edital e o manual do candidato com maiores informações 

estão disponíveis no site da Instituição www.siposg.furg.br. 

Os casos omissos serão decididos pela COREME. 
 
 

Rio Grande, 11 de abril de 2012. 
 
 

 Prof. MSc. Guilherme Brandão Almeida 
Coordenador da COREME 

 


