
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019 

PROVA GERAL E PROVAS ESPECÍFICAS 

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019/2020 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE - HUEM 

 

O HUEM torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para o Exame de seleção 2019 - Prova Seletiva 

para Concurso de Residência Médica 2019/2020 - direcionado a candidatos: 

1. Médicos que pretendem cursar o 1º ano de Residência Médica em uma especialidade sem pré-requisito; 

 

2. Médicos que pretendem complementar sua formação em especialidades com pré-requisito; 

 

3. O médico estrangeiro e o médico brasileiro com diploma obtido em faculdade estrangeira somente poderão candidatar-

se após revalidação do diploma por universidade pública conforme Resolução 1.669/2003 do Conselho Federal de 

Medicina. 

A seleção dos candidatos será feita em duas fases: 
 

1ª Fase: Prova Geral e/ou Provas Específicas (este último apenas para candidatos à residência médica em especialidades 
com e sem pré-requisito), que serão elaboradas e aplicadas pela Comissão de Provas da Associação Médica do Paraná – 
AMP. O conteúdo programático encontra-se no site www.amp.org.br 
 
2ª Fase: Prova prática ocorrerá somente para os classificados da primeira fase, (considerando 3 vezes o número 
disponível de vagas de cada especialidade). A Prova Prática será realizada conforme determinação da Comissão Nacional 
de Residência Médica - resolução nº 008/2004 de 25/08/04. 
 

Obs: PROVAB conforme edital da Associação Médica do Paraná – AMP e Resolução nº 3, de 16/09/2011, da Secretaria 

de Educação Superior que versa sobre os candidatos que tenham participado e cumprido integralmente o que se estabelece 

no PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. 

 

1 – CRONOGRAMA – 1ª Fase - AMP  

• INSCRIÇÕES PELA INTERNET: 10/09/2019 a 15/10/2019. 

• PAGAMENTO DO BOLETO: Até dia 16/10/2019 as 23hs e 59min. 

• CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 22/10/2019 a 30/10/2019. 

• COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO: 01/11/2019 a 07/11/2019. 

• PROVA GERAL E PROVAS ESPECÍFICAS 1ª FASE: 15/11/2019 (sexta-feira). 

• GABARITO NO SITE ATÉ: 16/11/2019 a Comissão de Provas publicará o gabarito das questões objetivas na 

internet (www.amp.org.br). 

• FECHAMENTO PORTAS DE ACESSO: às 13hs e 45min. 

• INÍCIO DAS PROVAS: 14:00hs.  

• DURAÇÃO PROVA: 4 horas e mais 15 minutos (incluindo preenchimento do cartão de respostas). 

• LOCAL DA PROVA EM CURITIBA: Universidade Positivo - R. Prof. º Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5.300 - 

Campo Comprido – Curitiba/PR. 

• LOCAL DA PROVA EM LONDRINA: Faculdade Positivo – R. Prefeito Faria de Lima, 400 – Jd. Maringá - 

Londrina/PR. 

• LOCAL DA PROVA EM CASCAVEL: Unioeste – R. Universitária, 2069 – Jd. Universitário – Cascavel/PR 

• RECURSOS: Até as 18:00hs do dia 19/11/2019 (02 dias úteis após a prova). 

• RESULTADO: Até dia 04/12/2019. 



1.2 - No dia da realização das provas, o candidato deverá comparecer com antecedência de uma hora do horário fixado 

para seu início, munido de documento de identidade original, com fotografia recente, comprovante de inscrição e de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. Os médicos formados em outros países deverão apresentar, por ocasião da prova, 

o diploma revalidado pelo MEC conforme a Resolução CFM nº 1.832/2008 e/ou CRM original. 

 

1.3 - Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos 

Institutos de Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, 

etc.); passaporte, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto, aprovado pelo artigo 159 da lei nº9.503, de 

23 de setembro de 1997). 

 

1.4 – Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar documento 

que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo trinta dias. 

 

1.5 - Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 

(modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados, nem cópia de identidade, ainda que autenticadas. 

 

1. 6 - No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com aparelhos eletrônicos 

(celular, relógio, fone de ouvido, agenda eletrônica, notebook, gravador, aparelhos sonoros, etc.). Dos eventuais 

equipamentos citados, caso estiverem sendo portados pelos candidatos serão recolhidos pela Coordenação e devolvidos 

no final das provas. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando tentativa 

de fraude. 

1.7 - RECURSOS: após a divulgação dos gabaritos, será concedido prazo de dois dias úteis para apresentação de recursos, 

que deverão ser encaminhados por meio de requerimentos devidamente fundamentados e protocolados na Associação 

Médica do Paraná – AMP até as 18:00hs do dia 19/11/2019. Valor por recurso: R$ 100,00 (cem reais). 

1.8 - DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA 1ª FASE: Uma vez julgados os recursos apresentados, serão emitidos os 

gabaritos e escores oficiais, não cabendo novos recursos, mesmo adicional ou complementar. Os resultados serão 

divulgados em ordem decrescente de notas, por serviço e por área. Para fins de classificação geral dos candidatos, tanto 

na Prova Geral como nas Provas Específicas, terá pontuação de 0 a 10. Maiores informações ver o Guia do Candidato. Os 

candidatos selecionados na 1ª Fase (Prova Geral ou Provas Específicas) deverão prestar a 2ª fase com Prova Prática, 

conforme orientações abaixo: 

2 – CRONOGRAMA – 2 ª FASE: FEMPAR – PROVA GERAL E ESPECÍFICA  

• DIA DA PROVA:  07/12/2019 (sábado) - FECHAMENTO PORTAS DE ACESSO: 19hs e 45min 

• INÍCIO DAS PROVAS: 20:00hs 

• DURAÇÃO PROVA: Aproximadamente 40 minutos 

• LOCAL DA PROVA: FEMPAR – FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ 

• ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta, nº 2770 – Bigorrilho – Curitiba/PR 

• RESULTADO: Até 10/12/19 



 

• IDENTIFICAÇÃO NO DIA DA PROVA: Todos os participantes deverão apresentar: Carteira de identidade; comprovante 

de Inscrição. Para os Médicos formados em outros países deverão apresentar, por ocasião da prova, diploma revalidado 

pelo MEC conforme a Resolução CFM n° 1.832/2008 e/ou CRM original. 

ATENÇÃO: O gabarito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

A prova prática terá peso 5,0 na nota final e será realizada de acordo com as normas da Comissão Nacional de 

Residência Médica - CNRM. 

 

3 - CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO – 2ª FASE 

3.1 - A nota final será obtida pela somatória das notas da 1ª Fase (Prova Geral e Prova Específica) com a nota obtida na 

2ª Fase (Prova Prática), cada fase com peso de 5,0. A classificação será em ordem decrescente. Em caso de empate na 

nota final, o desempate ocorrerá em favor do candidato que tiver maior idade. Serão considerados os candidatos com 

melhor nota até completar o número de vagas ofertadas. OBS: Candidato do PROVAB classificado para a Segunda Fase 

deverá entregar sua declaração ao fiscal de sala antes do início da prova. 

3.2 - O candidato que não comparecer à segunda fase será automaticamente eliminado do concurso.  

3.3 - O resultado final será colocado em edital na sede da AMP (Associação Médica do Paraná) e do HUEM – (Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie) e através do site respectivamente, www.amp.org.br, www.huemackenzie.org.br. 

3.4 – Em caso do não preenchimento do número de vagas ofertadas após serem chamados todos os candidatos que 

prestaram a segunda fase, serão chamados os demais candidatos não classificados para a segunda fase, por ordem 

decrescente de nota obtida na primeira fase (Prova Geral ou Prova Específica). Em caso de notas iguais de um ou mais 

candidatos chamados nesta situação, o desempate ocorrerá em favor do candidato de maior idade. 

3.1 – MATRÍCULAS COREME 

Os candidatos aprovados a vaga de Residência Médica do HUEM deverão: 

3.1.1 - Efetuar a matrícula de 12/12/2019 a 20/12/19, das 08hs às 11hs30min e das 13hs30min às 17hs na Secretaria da 

Coreme, situada na Rua: Francisco Rocha, 1141 - Curitiba/PR. O candidato que não comparecer para efetuar sua matrícula 

neste período será considerado desistente, sendo então convocado o próximo candidato da lista.  

3.1.2 - Documentos para áreas sem pré-requisito: No dia da matrícula trazer em mãos cópias autenticadas dos 

seguintes documentos: RG, CPF, PIS, comprovante de endereço, diploma de Médico registrado por instituição de ensino 

superior reconhecida no Brasil ou declaração que está matriculado e cursando o último período de graduação em medicina 

em escola reconhecida no Brasil, carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) ou comprovante de 

Inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) e mais 02 fotos 3x4 coloridas. 

3.1.3 - Documentos para áreas com pré-requisito: todos os documentos do item 3.1.2 (acima) e ainda a cópia 

autenticada do Certificado de Residência Médica reconhecido pela CNRM/MEC ou declaração da sua COREME 

informando que está cursando o último ano de Residência Médica na área que constitui o pré-requisito.  

3.1.4 - Para os Médicos formados em outros países deverão apresentar diploma revalidado pelo MEC, conforme a Resolução 

CFM N.º 1.615/2001.  

3.1.5 - Havendo necessidade de segunda chamada nas especialidades que não preencherem suas vagas, os candidatos 

serão comunicados através de e-mail e/ou telefone a partir do dia 02/01/2020. 

3.1.6 – Os Programas de Residência Médica iniciarão em 01/03/2020. 

4 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Conforme Edital da Associação Médica do Paraná - AMP – site: www.amp.org.br 
 
 

http://www.amp.org.br/
http://www.amp.org.br/


5 - OBSERVAÇÃO 

Ao inscrever-se, o candidato passa a aceitar, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital e no Guia do Candidato, 

não podendo alegar desconhecimento dessas condições ou contra elas manifestar qualquer tipo de insurgência ou 

contrariedade. 

6 - INFORMAÇÕES 

 

COREME – Comissão de Residência Médica - HUEM – Fone: 3240-5486 

 

Curitiba, 12 de Agosto de 2019. 

Dr. Flamarion dos Santos Batista 

Coordenador da COREME - HUEM  

Dr. Gilberto Pascolat 

Presidente da Comissão de Provas - HUEM  

Dr. Rogério Donato Kampa 

Diretor Geral do HUEM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE - HUEM 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2019 

Especialidade Vagas Duração          Sem pré-requisito 

Anestesiologia 4 03 anos -- 

Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica 3 02 anos -- 

Cirurgia Geral - Se não houver aprovação da plenária da Comissão Nacional de 
Residência Médica – CNRM até a data da realização da matrícula, será devolvido o 
dinheiro da taxa de inscrição ao candidato. 3 03 anos -- 

Clínica Médica 7 02 anos -- 

Dermatologia 1 03 anos -- 

Ginecologia e Obstetrícia 7 03 anos -- 

Medicina da Família e Comunidade 6 02 anos -- 

Neurocirurgia 2 05 anos -- 

Neurologia 1 03 anos -- 

Oftalmologia 3 03 anos -- 

Ortopedia e Traumatologia 4 03 anos -- 

Otorrinolaringologia 2 03 anos -- 

Patologia 1 03 anos -- 

Pediatria 8 03 anos -- 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 2 03 anos -- 

    

    

    



    

Especialidade Vagas Duração Com pré-requisito 

Cirurgia Oncológica 1 03 anos Cirurgia Geral 

Cardiologia 3 02 anos Clínica Médica 

Cirurgia Aparelho Digestivo 2 02 anos Cirurgia Geral 

Cirurgia Plástica 1 03 anos Cirurgia Geral 

Cirurgia Torácica 1 02 anos Cirurgia Geral 

Cirurgia Vascular 1 02 anos Cirurgia Geral 

Coloproctologia 1 02 anos Cirurgia Geral 

Endocrinologia e Metabologia 1 02 anos Clínica Médica 

Hematologia e Hemoterapia 1 02 anos Clínica Médica 

Neonatologia 2 02 anos Pediatria 

Nefrologia 2 02 anos Clínica Médica 

Reumatologia 1 02 anos Clínica Médica 

Urologia 2 03 anos Cirurgia Geral 

    

TOTAL DE VAGAS:   73     
 
 
     
               Dr. Flamarion dos Santos Batista   
               Coordenador da COREME - HUEM    

    
 


