
Manual de 
Residência Médica

2019



O Hospital Edmundo Vasconcelos reafirma a cada ano o compromisso com 
a capacitação do profissional médico. Vem proporcionando, há mais de 30 
anos, o aperfeiçoamento de médicos recém-formados, de modo a 
prepará-los científica, ética e socialmente para a prestação de serviços de 
alta qualidade.

O Programa de Residência Médica do Hospital é credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência Médica, vinculada ao MEC (Ministério da 
Educação), desde 1983 e foi recredenciado em 17/01/2013 e 10/05/2013. 
Serão oferecidas 14 vagas: três para Pediatria, quatro para Clínica Médica, 
quatro para Área de Cirurgia Básica, duas para Otorrinolaringologia e uma 
para Urologia.

Sempre atualizado com o que há de mais moderno no atendimento médico-hospitalar, 
o Hospital Edmundo Vasconcelos vai além dos resquitos mínimos do MEC ao promover, 
entre outras atividades, jornadas científicas anuais para o envolvimento de todos os 
médicos residentes. Além da infraestrutura, formada por instalações e equipamentos de 
última geração, incluindo um centro de estudos, os residentes contam com a orientação 
de experientes profissionais do corpo clínico do Hospital.

O Programa de Residência Médica está entre as prioridades estratégicas da 
instituição. É essencial para a consolidação da cultura de excelência e alto 
desempenho que caracteriza os nossos serviços. Com base nessas diretrizes, 
estamos gerando oportunidades e construindo um ambiente de trabalho cada 
vez mais estimulante, capaz de atrair e motivar a descoberta e a formação de 
novos talentos para o mercado de saúde brasileiro.

Hospital Edmundo Vasconcelos 

APRESENTAÇÃO



2.1 - As inscrições serão realizadas no período de 26/11/2018 a 07/12/2018 pelo 
site www.hospitaledmundovasconcelos.com.br

2.2.1 - No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário fornecido 
pela Comissão de Residência Médica no qual solicitam-se:

- número de CPF do candidato;
- número do RG, Estado da federação, órgão emissor e data de expedição;
- nome completo da mãe;
- número de inscrição no Conselho Regional de Medicina;
- nome e Estado da instituição de ensino na qual o candidato se graduou ou cursa o 
último período do curso médico;
- nome e estado da instituição onde o candidato completou a residência ou cursa o 
último ano do programa de residência médica requisitado;
- área escolhida.

2.3 - Os seguintes documentos deverão ser encaminhados para o e-mail 
centrodeestudos@hpev.com.br:

- cópia do CPF;
- cópia do RG;
- cópia do comprovante do CRM, Diploma ou Declaração da Faculdade, 
reconhecido pelo MEC.

O Hospital Edmundo Vasconcelos comunica que, entre 26/11/2018 a 07/12/2018, 
estarão abertas as inscrições para o Concurso de Admissão a Programas de Residência 
Médica nas seguintes especialidades (Programas Credenciados pela CNRM/MEC):

Especialidade Nº de vagas
Clínica Médica

Área de Cirurgia Básica
Pediatria

Otorrinolaringologia
Urologia

04
04
03
02
01

1 - PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA E VAGAS

2 - INSCRIÇÕES



3.1- Data da prova para todos os programas: 10/01/2019.
Local: Universidade Paulista - Prédio I da Luis Góes (Antiga Faculdade Objetivo)
          Rua Luis Góes, 2.211.
- Os candidatos deverão comparecer às 07h30 munidos de documentação com foto 
(RG), comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta. A prova terá 
início às 08h00 e duração de 3 horas.

3.2 - O processo de seleção tem 02 (duas) etapas:

PRIMEIRA ETAPA 
PROGRAMAS SEM PRÉ-REQUISITO (Área de Cirurgia Básica, Clínica Médica, 
Pediatria e Otorrinolaringologia):

- Prova escrita (peso 90) em Medicina Geral, com 100 (cem) questões objetivas 
(teste de múltipla escolha). As questões serão de âmbito geral divididas igualmente 
entre as áreas de: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, 
Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.

PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL (Urologia):

- Prova composta por 03 (três) questões dissertativas e 50 (cinquenta) testes de 
múltipla escolha (peso 70) em Cirurgia Geral. A segunda etapa do programa com 
pré-requisito consistirá de prova prática (peso 20), e entrevista com análise de 
currículo vitae (peso 10).

- Os candidatos que frequentaram PROVAB e o PRMGFC (Programa de Residência em 
Medicina Geral de Família e Comunidade) e que enviarem certificado de comprovação 
farão jus aos bônus, conforme Resolução Nº 02, de 27 de agosto de 2015.
- Para residência em Urologia, cópia do comprovante de dois anos de Residência 
Médica em Cirurgia Geral credenciada pelo MEC.   
- Candidatos estrangeiros e candidatos brasileiros com diploma estrangeiro deverão 
seguir as normas estabelecidas pela resolução CFM 1831 e 1832/2008. Os 
estrangeiros deverão apresentar certificado de proficiência em português (nível 
Intermediário) pelo CELPE - Bras.

2.2 - A taxa de inscrição deverá ser paga através de boleto bancário até a data de vencimento. 
A efetivação da inscrição por via eletrônica só ocorrerá após a confirmação do pagamento da 
taxa de inscrição e do envio dos documentos por e-mail.

2.4 - Não serão efetuadas inscrições que descumpram as exigências acima.

2.5 - Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Residência 
Médica. É vedada a qualquer título a mudança de opção após a efetivação da inscrição.

2.6 - Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição.

3 - PROCESSO DE SELEÇÃO



3.3 - Os fiscais do concurso estarão autorizados a anular a prova do candidato 
que, durante a sua realização, comunicar-se com outros candidatos ou pessoas 
estranhas, bem como utilizar livros, aparelhos eletrônicos ou anotações que não 
tenham sido permitidas.

3.4 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos esquecidos ou deixados 
na sala do exame.

3.5 - O gabarito da prova será divulgado no site do hospital no dia 11/01/2019.

3.6 - Admitir-se-á recursos ao gabarito da prova. Os recursos deverão ser dirigidos 
à comissão de Residência Médica e entregues na sala da secretaria da Coreme até 
48 horas úteis após a divulgação do gabarito.

3.7 - A divulgação do resultado da primeira etapa será feita pela Internet 
(www.hospitaledmundovasconcelos.com.br) em 18/01/2019 para as especialidades 
da Área de Cirurgia Básica, Clínica Médica, Pediatria e Otorrinolaringologia, em 
21/01/2019 para a especialidade de Urologia e os candidatos serão identificados 
apenas pelo número de inscrição. Os convocados deverão deixar o curriculum na 
secretaria do Centro de Estudos das 09h00 às 12h00 ou das 14h00 às 16h30 até 
28/01/2019.

SEGUNDA ETAPA

- Serão chamados para a segunda etapa os candidatos que obtiverem as maiores notas 
(uma proporção de 5 candidatos por vaga). Em caso de empate, serão chamados mais 
candidatos com a mesma nota.
- Os parâmetros para desempate são: maior idade e maior nota na prova teórica.
- Os aprovados para a segunda etapa serão submetidos à entrevista e análise de currículo 
(peso 5 para cada), considerando frequência em eventos científicos, atividades didáticas 
extracurriculares, participação em atividades científicas de pesquisa, produção científica, 
atividades associativas e atividades comunitárias voluntárias.
- As entrevistas serão nas seguintes datas:
• Urologia: 30.01.2019, às 08h00
• Clínica Médica: 30.01.2019, às 10h00
• Otorrinolaringologia: 30.01.2019 e 31.01.2019, às 16h00
• Área de Cirurgia Básica: 31.01.2019, às 08h00
• Pediatria: 31.01.2019, às 13h00

Local: Hospital Edmundo Vasconcelos
          Rua Borges Lagoa, 1450 - Vila Clementino

O candidato deverá se apresentar no saguão do Hospital, onde o local da entrevista 
será indicado.



4.1 - O resultado final será publicado no dia 15/02/2019 pela Internet, no site 
www.hospitaledmundovasconcelos.com.br. Os candidatos classificados deverão 
efetuar suas matrículas em 18, 19 e 20/02/2019. O não comparecimento no prazo 
determinado implicará perda da vaga e a partir de 21/02/2019 serão convocados os 
próximos na classificação, sendo que estes terão 01 (um) dia útil para realizar a 
matrícula.

4.2 - No ato da matrícula, o candidato deverá assinar Termo de Compromisso fornecido 
pela Comissão de Residência Médica, comprometendo-se a respeitar o Regulamento da 
Residência Médica do Hospital, por meio do qual cumprirá os planos e programas 
didático-científicos elaborados pelos órgãos de supervisão.

4.3 - Documentos para a matrícula:

• cópia do RG;

• cópia do CPF;

• cópia do CRM;

• duas fotos 3x4;

• cópia de inscrição como autônomo junto ao INSS;

• comprovante de residência atualizado;

• cópia do diploma da faculdade;

• cópia da carteira de vacinação.

4.4 -  Ao médico matriculado que tenha sido incorporado em Organização Militar das 
Forças Armadas por alistamento obrigatório, será assegurada vaga no período 
seguinte da Residência Médica (Resolução CNRM 01/2005). À médica matriculada 
não se aplica a exceção prevista na Resolução CNRM 01/2005, uma vez que as 
mulheres estão isentas do serviço militar obrigatório (Parecer CGEPD/ CONJUR/ MEC 
65/2008 e Ofício Circular CGRS/ DHRS/ SESu/ MEC 76/2009).

4.5 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes 
da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc).

4.6 - O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa 
de Residência Médica no prazo de 48 horas após a data de início das atividades 
(01/03/2019) será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo 
seletivo, sendo convocado o próximo candidato na lista classificatória.

4.7 - Será realizada integração com os médicos residentes matriculados em 28/02/2019 
às 07h00 no Centro de Convenções da instituição.

4 - MATRÍCULAS



5.1 - O Programa de Residência Médica terá início em 1º de março de 2019 e os 
programas terão duração de:
   02 (dois) anos: Clínica Médica e Área de Cirurgia Básica.
   03 (três) anos: Otorrinolaringologia, Urologia e Pediatria.

5.2 - Ao médico residente serão oferecidos auxílio-moradia, alimentação e bolsa de 
estudo no valor estipulado pela CNRM, Lei Federal 11.381/2006.

5.3 - Os candidatos aprovados estão sujeitos às seguintes normas e regulamentos:
• Hospital Edmundo Vasconcelos;
• Comissão Nacional de Residência Médica ;
• Comissão de Residência Médica do HEV.

5.4 - A carga horária a ser cumprida pelos residentes em suas especialidades, tanto 
na parte teórica quanto prática, segue as normas estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Residência Médica e pela Comissão de Residência Médica do HEV.

5.5 - Do valor da bolsa de residência médica será descontada mensalmente a 
alíquota correspondente à contribuição do INSS, segundo legislação vigente, Lei 
12.514/2011. O desconto de contribuição é responsabilidade da instituição.

5.6 - Ao término do primeiro ano, em função de conceitos ou notas obtidos, os 
aprovados poderão ser matriculados como médicos residentes do segundo ano.

5.7 - Com o objetivo de aferir o desempenho acadêmico, cada residente fica 
obrigado a se submeter às avaliações regulares e periódicas na área em que estiver 
matriculado.

5.8 - A participação nas reuniões clínicas periódicas e semanais são obrigatórias a 
todos médicos residentes.

5.9 - Os candidatos matriculados gozarão no decorrer do ano letivo de férias 
regulamentares, segundo as normas vigentes da CNRM/MEC.

5.10 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega de documentos e outros 
comprovantes implicará julgamento pela Comissão de Residência Médica e aplicação de 
sanções, de acordo com o regulamento vigente à época.

5.11 - Respeitadas a ordem de classificação dos candidatos e a área de inscrição, 
eventuais vagas por falta de matrícula ou por desistência poderão ser preenchidas 
até 30/04/2019.

5.12 - Todos e quaisquer eventuais direitos adquiridos pelos candidatos em 
decorrência do concurso de Residência Médica terminam em 30/04/2019.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS



ÁREA DE CIRURGIA 
BÁSICA
Número de vagas: 04 vagas 
Pré-requisito: graduação
em medicina
Duração: 02 anos

Parte Teórica/Prática Treinamento em ServiçoSíntese do Programa

Aulas de Dissecção
Anatômica;
Aulas Semanais;
Discussão de Caso Cirúrgico;
Jornada Anual de Trabalhos
Científicos; 
Reuniões Anátomo-Clínicas.

Ambulatório;
Anatomia Patológica: Serviço
de Verificação de Óbito;
Centro Cirúrgico;
Unidade de Internação;
Unidade de Terapia Intensiva; 
Urgência e Emergências.

CLÍNICA MÉDICA
Número de vagas: 04 vagas 
Pré-requisito: graduação
em medicina
Duração: 02 anos

Aulas Semanais;
Discussão de Caso Clínico;
Jornada Anual de Trabalhos
Científicos; 
Reuniões Científicas;
Reuniões Anátomo-Clínicas.

Ambulatórios;
Unidade de Internação 
em Enfermaria;
Unidade de Terapia Intensiva;
Urgência e Emergência.

OTORRINOLARINGOLOGIA
Número de vagas: 02 vagas 
Pré-requisito: graduação
em medicina
Duração: 03 anos

Aulas Semanais;
Discussão de Caso;
Clínico-Cirúrgico;
Jornada Anual de Trabalhos
Científicos; 
Reuniões Anátomo-Clínicas.

Ambulatórios;
Centro Cirúrgico;
Estágio em Distúrbio da
Comunicação Humana;
Unidade de Internação;
Urgência e Emergência.

PEDIATRIA
Número de vagas: 03 vagas 
Pré-requisito: graduação
em medicina
Duração: 03 anos

Aulas Semanais;
Discussão de Caso Clínico;
Jornada Anual de Trabalhos
Científicos; 
Reuniões Anátomo-Clínicas.

Ambulatórios;
Neonatologia;
Unidade de Internação;
Urgência e Emergência;
UTI Pediátrica.

UROLOGIA
Número de vagas: 01 vaga 
Pré-requisito: residência
médica em Cirurgia Geral
Duração: 03 anos

Aulas Semanais;
Discussão de Caso
Clínico-Cirúrgico;
Jornada Anual de Trabalhos
Científicos; 
Reuniões Anátomo-Clínicas.

Ambulatório;
Centro Cirúrgico;
Urgência e Emergência;
Unidade de Internação.

PROGRAMAS - (Credenciados pela CNRM/MEC)



Dr. Renato Tambellini Arnoni - Presidente

Dr. Antoninho Sanfins Arnoni - Conselheiro

Dr. Wallace Newton Scott Júnior - Conselheiro

Dr. Mauricio Costa Manso de Almeida - Coordenador da Especialidade de Urologia

Dra. Marly Akiko Miaira - Coordenadora da Área Básica de Pediatria

Dr. André Luis Passalacqua - Coordenador da Área Básica de Cirurgia Geral

Dr. Leonardo de Mello Del Grande - Coordenador da Área Básica de Cirurgia Geral

Dr. Fernando Oto Balieiro - Coordenador da Especialidade de Otorrinolaringologia

Dra. Rossana Maria Russo Funari - Secretária e Coordenadora da Área Básica de Clínica 

Médica

Dra. Carolina de Melo e Silva - Representante dos Residentes

Dra. Gabriela Vicenzi de Souza - Representante dos Residentes

COMISSÃO DE ENSINO



• PABX - (11) 5080-4000

• Agendamento de consultas e exames - (11) 5080-4300

• Internação / Alta - (11) 5080-4191

• Laboratório de Análises Clínicas - (11) 5080-4197

• Medicina Nuclear - (11) 5080-4590

• Pronto-Socorro - (11) 5080-4235

• Serviço de Hemodinâmica - (11) 5080-4430

• Unidade de Vacinação - (11) 5080-4294

• Ouvidoria - (11) 5080-4500

hpev.com.br
hospitaledmundovasconcelos.com.br

facebook.com/ComplexoHospitalarEV

twitter.com/Hospital_EV

youtube.com/HospitalEV


