EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO
PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 EM CANCEROLOGIA CLÍNICA E
MASTOLOGIA
A Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital Moinhos de Vento (HMV) comunica
que estão abertas as inscrições para o Concurso para Seleção de Médicos Residentes para o
Programa de Residência Médica em Cancerologia Clínica e Mastologia - PRM 2014 relacionado
abaixo, com início em 06 de março de 2014, conforme decisão plenária da CNRM: INÍCIO DO
ANO LETIVO 2014 (devido ao Carnaval). Os Programas de Residência em Cancerologia Clínica e
Mastologia oferecidos pelo HMV são credenciados na Comissão Nacional de Residência
Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC).

1. PROGRAMAS
Programa Residência
Médica

Vagas

Duração

Pré-requisitos

Total de Questões da
Prova

Cancerologia Clínica

01 (uma)

03 anos

Clínica Médica

50

Mastologia

01 (uma)

02 anos

Cirurgia Geral ou
Ginecologia e Obstetrícia.

30

2. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR INSCRIÇÕES

2.1

As inscrições estarão abertas no período de 19 de dezembro de 2013 a 09 janeiro de

2014. Poderão ser efetuadas na Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital
Moinhos de Vento, na Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, de segunda à sexta-feira, no
horário das 8h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para informações é (51) 3314.3690.

2.2

Documentos necessários para inscrição:
a) Preenchimento de ficha de inscrição;
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b) Fotocópia da carteira de identidade (RG);
c) Fotocópia do CPF;
d) Fotocópia do comprovante de endereço – deve de ser conta de água, luz ou
telefone fixo, sendo que caso não esteja em seu nome deve seguir de declaração
simples;
e) 1 fotos 3X4;
f)

Fotocópia do passaporte / visto ou RNE – se estrangeiro;

g) Para o PRM em Cancerologia Clínica - comprovante de conclusão da residência
médica em Clínica Médica;
h) Para o PRM em Mastologia - comprovante de conclusão da residência médica em
Cirurgia Geral ou Ginecologia e Obstetrícia;
i)

2.3

Comprovante de depósito no valor da inscrição.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), deverá ser

paga no Banco Brasil – Agência: 3418-5 – Conta Corrente: 154400-4 – (Código Identificador:
informar CPF). O comprovante do depósito deverá ser apresentado no momento da inscrição.

2.4

A efetivação da inscrição do candidato dar-se-á somente após o recebimento e da

confirmação bancária do pagamento de sua taxa de inscrição.

2.5

As inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão

automaticamente canceladas.

3. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

3.1 O concurso será composto de duas fases, sendo:
3.1.1

1ª Fase: Prova escrita objetiva com duração prevista de 4 horas. A prova

corresponderá a noventa por cento (90 pontos) do resultado final do presente processo
seletivo.
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3.1.2

2ª Fase: Será composta de entrevista (5 pontos) e análise e arguição do curriculum

vitae (5 pontos), de caráter eliminatório e classificatório, corresponde a dez por cento (10
pontos) do resultado final do processo seletivo.

3.1.2.1 Serão selecionados, para a segunda etapa o número de candidatos por vaga
considerando a ordem decrescente de desempenhos na prova objetiva, conforme consta a
tabela abaixo:

Programa Residência Médica

Classificação para a 2ª etapa

Cancerologia Clínica

10 candidatos por vaga

Mastologia

5 candidatos por vaga

3.1.2.2 A entrevista, a arguição e a análise curricular do candidato para avaliação de
condições, de capacidade e de atitudes, serão realizadas, por uma banca de, no mínimo, 01
(um) médico supervisor e 2 (dois) preceptores.

3.1.2.3 Do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica do Governo Federal
(PROVAB).

3.1.2.4 O candidato em curso no Programa de Valorização do Profissional na Atenção Básica
(PROVAB) deverá requerer no ato da inscrição, a pontuação adicional a que faz jus no processo
seletivo considerando o seguinte critério (Resolução CNRM nº 3, de 16/09/2011):
a) 10% (dez por cento) da nota total para quem concluir 01(um) ano de
participação no programa;
b) 20% (vinte por cento) da nota total para quem concluir 02(dois) anos de
participação no programa.

3.1.2.5 O candidato que requerer a pontuação adicional do PROVAB deverá entregar na
Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, na Rua
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h00 às 17h, nos dias 21 e
22 de janeiro de 2014, envelope lacrado contendo declaração emitida pela Secretaria de
3

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Ministério da Saúde (SGTES-MS) de que está
participando do PROVAB. Para identificação do envelope, o candidato deverá mencionar nome
completo.

3.1.2.6 A certificação de conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES-MS a ser apresentada
para confirmação de matrícula obedecerá à data limite indicada no item anterior 3.1.2.5.

3.1.2.7 O candidato que apresentar documentação de avaliação positiva, mas que não obtiver
certificado de conclusão do PROVAB, não receberá a pontuação adicional.

3.1.2.8 A pontuação adicional de que trata o subitem 1 deste Edital não poderá elevar a nota
final do candidato para além da nota máxima prevista neste Edital.

3.1.2.9 Será assegurada vaga ao candidato selecionado para participar do Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica do Governo Federal PROVAB (Resolução nº 03
de 16 de setembro de 2011, da CNRM/MEC). O candidato deverá declarar interesse pela vaga,
matricular-se e solicitar reserva de vaga para o ano seguinte, conforme legislação da CNRM.

3.1.2.10 O candidato deverá observar a publicação de adendos a este edital com informações
sobre a pontuação adicional atribuída ao Programa de Valorização ao Profissional da Atenção
Básica - PROVAB.

4. PRESTAÇÃO DAS PROVAS

4.1 Provas:
4.1.1

Prova escrita: dia 12/01/2014 às 9h no Hospital Moinhos de Vento – Sala 01 (Rua

Tiradentes, 333 – Bloco B – Térreo). Desde já ficam os candidatos convocados a comparecer ao
local de prova, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o seu início,
munidos do documento de identidade que originou a inscrição e caneta esferográfica preta ou
azul.
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4.1.1.1 Não haverá prova fora dos locais indicados na listagem que será divulgada no edital de
convocação à prova.

4.1.1.2 Não será admitido para realização da prova o candidato que se apresentar após o
horário estabelecido.

4.1.1.4 O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e uma folha de
respostas. A capa do caderno deverá ser identificada com o nome e o número de inscrição do
candidato. A folha de respostas já estará pré-identificada com o número de inscrição e o nome
do candidato, cabendo a ele a rigorosa conferência dos dados e a aposição de sua assinatura
no local adequado.

4.1.1.5 O candidato que necessitar afastar-se da sala durante a realização das provas poderá
ser submetido à revista com aparelhos detectores de metais. Na entrada dos banheiros,
poderá ocorrer a inspeção com tais equipamentos.

4.1.1.6 O candidato, ao terminar a prova, deverá devolver ao fiscal da sala a folha de respostas
e o caderno de questões. Se assim não proceder, será passível de exclusão do Processo
Seletivo.

4.1.1.7 Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo
alegado.

4.1.1.8 Durante a prova, não serão permitidas consultas de qualquer espécie, bem como o uso
de máquina calculadora, telefone celular ou similares. O candidato que se apresentar no local
de prova com qualquer tipo de aparelho eletrônico deverá desligá-lo quando adentrar o local
da prova.

4.1.1.9 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) for descortês para com qualquer dos examinadores, coordenadores, fiscais ou
autoridades presentes;
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b) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro
candidato ou terceiros, ou que estiver consultando livros, notas, impressos ou
equipamentos não permitidos;
c) ausentar-se da sala sem acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as provas e
entregue as folhas de respostas;
d) utilizar quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua
realização.

4.1.1.10

Não será permitida a permanência de acompanhante.

4.2

Resultados:

4.2.1

A divulgação do gabarito da prova escrita no dia 13/01/2014, e a lista preliminar dos

candidatos aprovados para a fase seguinte será feita no dia 14/01/2014. Todas as divulgações
serão realizadas através do site www.hospitalmoinhos.org.br/pos.

4.2.1.1 Não será concedida revisão nem vista da prova. Eventuais recursos de revisão do
gabarito preliminar deverão ser interpostos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
improrrogáveis, após sua publicação, diretamente no endereço da Secretaria do Instituto de
Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no
horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, através de formulário padrão. As respostas aos
eventuais recursos farão parte do resultado, quando da divulgação do gabarito oficial. Se da
análise de recursos resultarem a anulação de questões, estas serão consideradas como
respondidas corretamente por todos os candidatos.

4.2.2

A divulgação do gabarito após recursos e classificação para entrevista será no dia

22/01/2014 através do site www.hospitalmoinhos.org.br/pos.

4.2.3

A entrega do curriculum vitae e da documentação comprobatória de todos os títulos

constantes do curriculum vitae, deverá ser feita exclusivamente nos dias 21 e 22 de janeiro de
2014, na Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, na
Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h00 às 17h.
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4.2.2.1 Entrevistas: Os horários, locais e informações, serão divulgados no dia 23/01/2014
através no site www.hospitalmoinhos.org.br/pos. Não serão prestadas informações, sob
nenhuma hipótese, por telefone, fac-símile, e-mail ou similares.

4.2.2.2 O candidato que não comparecer à segunda etapa do concurso estará
automaticamente desclassificado.

4.2.2.3 As entrevistas, análise e arguição do curriculum vitae serão realizadas nos dias 27, 28 e
29 de janeiro de 2014, no Hospital Moinhos de Vento em local e horário divulgado através do
site www.hospitalmoinhos.org.br/pos.

4.2.2.4 A divulgação do resultado da entrevista e arguição do curriculum vitae será no dia
30/01/2014 através do site www.hospitalmoinhos.org.br/pos

4.2.2.5 Eventuais recursos de revisão das notas referentes à segunda fase – análise e arguição
do curriculum vitae deverão ser interpostos no dia 31/01/2014, improrrogável, diretamente no
endereço da Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento,
Rua Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, através de
formulário padrão.

4.2.3

A classificação será de acordo com o somatório das notas da prova escrita, análise e

arguição curricular, conforme Resolução nº 3, de 16 de setembro de 2011, da Comissão
Nacional de Residência Médica. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos o critério de
desempate será pelo:
a) maior número de pontos na prova objetiva;
b) o maior número de pontos no curriculum vitae;
c) sorteio público.
Em caso de sorteio público, a lista de candidatos com seus respectivos números para
participação no sorteio será divulgada em 03/02/2014, após as 8 horas, no site
www.hospitalmoinhos.org.br/pos. O sorteio será realizado no dia 04/02/2014, em horário
e local que serão divulgados no site.
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4.2.4

Publicação do resultado com a classificação final do processo seletivo a partir das 17

horas, do dia 05/02/2014 através do site www.hospitalmoinhos.org.br/pos.

5. MATRÍCULA

5.1

O candidato aprovado no processo seletivo, de acordo com o número de vagas

existentes, deverá comparecer pessoalmente nos dias 06 e 12 de fevereiro de 2014, na
Secretaria do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, na Rua
Tiradentes, 333, Térreo, Bloco B, no horário das 08h às 11h e das 13h00 às 17h, para
assinatura do CONTRATO. Após estas datas, a não inscrição implicará na perda da vaga e o
chamamento do próximo candidato da lista de classificação.

5.2

Os documentos exigidos, nos itens abaixo, deverão ser apresentados por ocasião da

assinatura do contrato, sob pena de desclassificação do candidato.

5.2.1

No ato da matrícula, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar:

a) Fotocópia do diploma de graduação em medicina;
b) Fotocópia do registro civil (nascimento/casamento);
c) Fotocópia de quitação militar;
d) Fotocópia do título de eleitor e de quitação das obrigações eleitorais – www.tse.jus.br;
e) Fotocópia do registro no Conselho Regional de Medicina;
f) Certidão de habilitação profissional (emitido pelo Conselho Regional de Medicina);
g) Comprovante de conta bancária (extrato/ cartão);
h) Fotocópia da carteira de vacinas;

5.3

i)

01 foto 3x4;

j)

Preencher e assinar a ficha de matrícula (formulário obtido junto à Secretaria).

Para os ESTRANGEIROS com curso médico no exterior, além dos documentos

estabelecidos no item 5.2.1., deverão ser apresentados fotocópias:
a) Do visto de permanência no país;
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b) Do diploma revalidado;
c) Do registro no CRM-RS;
d) Do certificado de proficiência em português.

5.3.2

Para candidatos BRASILEIROS que realizaram sua graduação no exterior, além dos

documentos estabelecidos no item 5.2.1., deverão ser apresentados fotocópias:
a) Do diploma revalidado pelas autoridades nacionais competentes;
b) Do registro no CRM-RS.

6. INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

6.1

Os médicos residentes matriculados deverão apresentar-se à Coordenação do

Programa de Residência Médica no dia 06 de março de 2014, em local e horário que serão
divulgados através do site www.hospitalmoinhos.org.br/pos.

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE SELEÇÃO PARA CANCEROLOGIA CLÍNICA:
Cardiologia
 Arritmias
 Avaliação perioperatória
 Cardiopatia isquêmica
 Dislipidemias
 Endocardite infecciosa
 Hipertensão arterial sistêmica
 Insuficiência cardíaca
 Miocardiopatias
 Valvopatias
Dermatologia
 Doenças virais e bacterianas
 Farmacodermias
 Hanseníase
 Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas
 Micoses
 Neoplasias de pele
 Urticárias
Endocrinologia
 Diabetes melito
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Doenças da hipófise/hipotálamo
Doenças da tireoide
Doenças das paratireoides, hipercalcemia e hipocalcemia
Doenças das suprarrenais
Doenças osteometabólicas
Obesidade

Epidemiologia
 Bases clínico-epidemiológicas das condutas médicas
 Delineamentos de pesquisas
 • Erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica
 Medidas de frequência das doenças, medidas de impacto e de associação
 Causalidade
 Testes diagnósticos
 Rastreamento
 Avaliação de tecnologias em saúde
 Fundamentos de bioestatística
Gastroenterologia
 Cirrose
 Diarreias
 Distúrbios da absorção gastrointestinal
 Distúrbios funcionais do sistema digestório
 Doença do refluxo gastroesofágico
 Doença péptica
 Hemorragia digestiva
 Hepatites
 Icterícia
 Pancreatite
Genética
 Genética clínica
Hematologia
 Anemias
 Distúrbios da coagulação
 Doenças mieloproliferativas
 Leucemias
 Linfomas
Infectologia
 Antibioticoterapia
 Artrite séptica
 Doenças parasitárias
 Doenças sexualmente transmissíveis
 Doenças virais e bacterianas
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Febre de origem obscura
Infecção pelo HIV e AIDS
Infecções das vias aéreas superiores
Micoses sistêmicas
Osteomielite
Pneumonias
Sepse
Tétano
Tuberculose

Medicina de Urgência e Intensivismo
 Atendimento inicial ao politraumatizado
 Choque
 Emergências psiquiátricas
 Insuficiência respiratória
 Intoxicações exógenas
 Reanimação cardiorrespiratória
Nefrologia
 Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos
 Doença renal aguda
 Doença renal crônica
 Doenças glomerulares
 Infecções urinárias
 Litíase urinária
Neurologia
 Cefaleias
 Coma
 Delirium (estado confusional agudo)
 Demências
 Distúrbios neuromusculares
 Doenças cerebrovasculares
 Doenças da medula espinhal
 Doenças degenerativas do sistema nervoso central
 Doenças extrapiramidais
 Dor: diagnóstico e manejo
 Epilepsia
 Meningites e encefalites
 Neuropatia periférica
 Tontura e vertigens
Oncologia
 Avaliação diagnóstica, estadiamento e
 Princípios de tratamento em Oncologia
 Doenças neoplásicas
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Prevenção e diagnóstico precoce em
Oncologia
Síndromes paraneoplásicas

Pneumologia
 Asma e rinite
 Derrame pleural
 Doença pulmonar intersticial
 Doença pulmonar obstrutiva crônica
 Doenças pulmonares ocupacionais
 Insuficiência respiratória
 Tabagismo
 Tromboembolia pulmonar
Psiquiatria
 Alcoolismo, farmacodependência
 Transtorno bipolar
 Transtorno depressivo
 Transtornos alimentares
 Transtornos de ansiedade
 Transtornos de personalidade
 Transtornos dissociativos e conversivos
 Transtornos somatoformes
Reumatologia
 Artrite reumatoide
 Doenças osteomusculares
 Dor lombar
 Esclerodermia
 Espondiloartropatias
 Febre reumática
 Fibromialgia
 Gota e outras artropatias causadas por cristais
 Lúpus eritematoso sistêmico
 Osteoartrite
 Polimiosite e dermatomiosite
 Vasculites
Transplantes de órgãos
 Princípios gerais dos transplantes de Órgãos

8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE SELEÇÃO PARA MASTOLOGIA:
Cirurgia Geral
Bases da Cirurgia
12


















Analgesia pós-operatória
Anestesia: princípios básicos
Choque
Cicatrização
Cirurgia bariátrica
Complicações pós-operatórias
Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base
Homeostase: resposta endócrina e metabólica ao trauma e à cirurgia
Infecção em cirurgia: antissepsia, antibioticoprofilaxia e antibioticoterapia
Manejos pré e pós-operatório
Oncologia cirúrgica: princípios gerais
Princípios de técnica operatória: suturas e drenagens
SIDA, hepatites e cirurgia
Transplantes: princípios básicos
Trauma: prevenção e ATLS
Videocirurgia: princípios gerais

Clínica Cirúrgica: aspectos semiológicos e propedêuticos; indicações operatórias; complicações
e noções fundamentais de anatomia cirúrgica, fisiologia, tática e técnica cirúrgica dos
seguintes órgãos, sistemas e regiões:
 Abdômen agudo
 Baço
 Cabeça e pescoço
 Cólon, reto e ânus
 Coração e grandes vasos
 Doenças vasculares periféricas
 Esôfago, estômago e intestino delgado
 Fígado, vesícula biliar e vias biliares
 Pâncreas
 Parede abdominal
 Parede torácica, pleura, pulmão e mediastino
 Pele e subcutâneo
 Peritônio
 Retroperitônio
 Sistema endócrino: pituitária, supra-renais, tiróide e paratireóides
 Sistema geniturinário e andrologia
 Sistema musculoesquelético
Epidemiologia









Bases clínico-epidemiológicas das condutas médicas
Delineamentos de pesquisas
Erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica
Medidas de frequência das doenças, medidas de impacto e de associação
Causalidade
Testes diagnósticos
Rastreamento
Indicadores em saúde
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Fundamentos de bioestatística

Ginecologia
 Amenorréias
 Climatério
 Consulta ginecológica
 Diagnóstico por imagem
 Doenças da mama
 Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA
 Dor pélvica
 Endocrinopatia ginecológica
 Endometriose
 Ginecologia infanto-juvenil
 Infecções genitais
 Neoplasias genitais
 Planejamento familiar
 Reprodução humana
 Sangramento genital
 Sexologia
 Tensão pré-menstrual
 Uroginecologia
 Violência sexual
Obstetrícia
 Abortamento
 Amamentação
 Assistência ao parto
 Assistência pré-natal
 Diabetes melito gestacional
 Diagnóstico de gestação
 Doença hipertensiva
 Fórcipe e cesariana
 Gemelaridade
 Gestação de alto risco
 Gestação ectópica
 Incompatibilidade sangüínea materno-fetal
 Indução do parto
 Infecções
 Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação
 Medicina fetal
 Neoplasia trofoblástica
 Pós-maturidade
 Prematuridade
 Puerpério
 Ruptura prematura de membranas
 Sangramento do terceiro trimestre
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Semiologia obstétrica
Uso de drogas durante a gestação e a amamentação
Uso de ultra-sonografia
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