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1

Ata nº 01 /2013 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica /RS

2

Às dezenove horas do dia 21 de janeiro de dois mil e treze, no Auditório do Conselho Regional de Medicina

3

do RS, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul. Os presentes podem

4

ser verificados na lista de presença em anexo. Inicialmente a Presidente agradeceu pela presença de

5

todos. 1) Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de 10 de dezembro de 2012. 2) Profª. Tânia fez relato da reunião da

6

plenária de Brasília, indicando que devemos colocar processo seletivo ao invés de concurso na seleção dos

7

residentes. 3) Autorizados os processos de transferências e facultada à instituição a realização de processo

8

seletivo para as vagas ociosas. 4) Conversado sobre o PROVAB, citado o estado de São Paulo com vários

9

processos contra o benefício do bônus. 5) A representante do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas

10

questiona sobre a possibilidade de aumentar uma vaga no processo seletivo do concurso. Ficou a opinião

11

da plenária da necessidade de novo processo seletivo. 6) Por solicitação da CNRM, foram designados o Dr.

12

Oscar Leite e Prof. Paulo Nader para no dia 25 de janeiro de 2013, visitar dois Programas de Residência

13

Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (as Áreas de Atuação - Hematologia e Pneumologia

14

Pediátricas) para expansão para dois anos, R3 e R4. 7) Com relação à visita programada ao Serviço e ao

15

Programa de Residência Médica de Cirurgia Plástica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, foi

16

temporariamente suspensa. Há relato do Supervisor do PRM que houve melhora das condições do

17

Programa. O Presidente da AMERERS, Diego Millán Menegotto, confirmará a informação junto aos MRs.

18

8) Conversado sobre a atualização da resolução de especialidades pelo CFM – por meio da Resolução

19

2005/12, foi atualizada a Resolução 1973, incluindo Nutrologia como uma especialidade reconhecida. 9)

20

Assuntos gerais: a representante do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas comunicou o problema da

21

divulgação ocorrido com a nota da avaliação do currículo em primeira lista, ao qual foi conferido 1%, em vez

22

de 10%, tendo sido publicada na imprensa a errata com a lista corrigida. 10) Nada mais havendo a tratar,

23

foi encerrada a reunião. Para constar, eu, Oscar Carvalho Leite, Secretário da CEREM-RS, lavrei a

24

presente Ata para todos os efeitos legais, lida e julgada pelos componentes desta Comissão, assino abaixo

25

junto com a Presidente. Em anexo lista de presença assinada.

26
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