EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2021
PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2021
A Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/ Hospital Evangélico de Belo Horizonte,
torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 22/06/2016, Lei 6.932 de 07/07/1981,
Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes Resoluções da Comissão Nacional
de Residência Médica - CNRM/MEC: 04/2007, 07/2010, 02/2011, 04/2011, 02/2015, 01/2017 e
as Notas Técnicas da CNRM Nº 35/2017 e 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU que estarão
abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vaga excedente no
Programas de Residência Médica em Cardiologia. Programa credenciado pela Comissão
Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.
Endereço: Rua Dr. Alípio Goulart, nº 25. Bairro: Serra. Belo Horizonte/MG. CEP: 30.220-330.
Telefone: (31) 2138-8300/ 8371. E-mail: coreme@aebmg.org.br

1.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições e envio de documentos do currículo
(exclusivamente via internet)
Prova teórica
Resultado final - convocação
Matricula
Início dos Programas de Residência

05/03/2021 a 10/03/2021
11/03/2021 às 10:00 horas
11/03/2021 às 15:00 horas
12/03/2021 a 15/03/2021
Imediato

*

2. DOS PROGRAMAS OFERTADOS
2.1.

Com duração de 02 (dois) anos: Cardiologia, Programa Pré-requisito em Área
Clínica Médica

PROGRAMAS COM ENTRADA COM PRE REQUISITO

2.1.1

Pré-requisito: Conclusão de Residência Médica credenciada pela Comissão
Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC até 28/02/2021:

Pré-requisito de Residência Médica em Clínica Médica: Cardiologia.

Código.

Especialidade

1

Cardiologia

3.

Vagas
oferecidas
02

Duração
2 anos

Situação
programa
Credenciado

Vagas
reservadas
para serviço militar
obrigatório*
-------------

Das INSCRIÇÕES
Candidatos que tenham concluído Residência Médica Credenciada pela CNRM ou que
venham concluí-la até o dia 31/03/2021, sendo liberado pela Instituição de origem para
assumir nova residência a partir de 01/03/2021, poderão fazer uma ou mais inscrições

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4.

em Especialidade ou Área de Atuação que exija pré-requisito e uma inscrição em
Programa de Residência Médica com entrada direta.
Em se tratando de candidatos estrangeiros, formados no exterior as inscrições somente
poderão ser confirmadas mediante envio, via sistema, de cópia digitalizada do diploma
revalidado (conforme Resolução CNE nº 3 de 22/06/2016) ou cópia digitalizada do
registro em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil no momento
da inscrição, Deverá ser enviado ainda no mesmo ato cópia de visto permanente no
país.
Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o
diploma deve estar revalidado por universidade pública (conforme Resolução CNE nº 3
de 22/06/2016) devendo ser enviada via sistema cópia digitalizada do mesmo ou cópia
de registro em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil no
momento da inscrição.
Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigido no ato da inscrição o envio
via sistema de cópia digitalizada de visto permanente no Brasil.
Candidatos inscritos, que se enquadrem nas situações referidas.
PERÍODO E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
4.1.

As inscrições serão realizadas pelo e-mail coreme@aebmg.org.br no período de
05/03/2021 a 10/03/2021. Antes de iniciar a inscrição o candidato deverá
providenciar cópias digitalizadas do documento de identificação com foto (frente
e verso) e do comprovante que atende ao requisito (diploma ou comprovante de
residência em Clínica Médica). Os documentos comprobatórios serão
apresentados no momento da entrevista. Candidato que enviar documentos
inválidos terá inscrição pendente até o envio de documento conforme exigido.

4.2. A taxa de inscrição: isenta.
4.3. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no formulário
de inscrição.
4.4. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições
totais previstas neste Edital. As inscrições encerrar-se-ão no dia neste Edital (item 4.1).
4.5. Não há vínculo empregatício entre a Associação Evangélica Beneficente de Minas
Gerais/ Hospital Evangélico de Belo Horizonte e o médico-residente que assinará o
contrato como bolsista e se filiará ao INSS na qualidade de autônomo, como previsto
na Lei 6932 de 07/07/1981.
4.6. Os direitos e deveres do médico-residente constam no “Regimento interno da
COREME” no “Contrato de Bolsa de Residência” e Lei 12. 514 de 28 de outubro de
2011, que estão disponíveis na COREME da Associação Evangélica Beneficente de
Minas Gerais, localizada no endereço à rua Dr.Alípio Goulart, 25 Bairro Serra, Belo
Horizonte/MG, sendo que o ato de inscrição subentende o compromisso de cumpri-los.
4.7. Para o Processo Seletivo para Anos Opcionais ou Área de Atuação não é permitido ao
candidato que já realizou um Ano Opcional ou Área de Atuação realizar inscrição para
outro Ano Opcional ou Área de Atuação de um mesmo Programa, assim como não é
permitido repetir programa na mesma especialidade que o candidato tenha concluído,
conforme legislação da CNRM. Caso ocorra esta situação, será cancelada a ficha de
inscrição ou se verificada após aprovação no Processo Seletivo, o Médico Residente
será automaticamente desligado do Programa.
4.8. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na Inscrição, bem como
apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da
inscrição ou anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. Associação
Evangélica Beneficente de Minas Gerais/ Hospital Evangélico de Belo Horizonte não se

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

5.

5.1.

responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou
endereços incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo candidato.
As comunicações com o candidato poderão ser feitas pela página na internet, e-mail,
ligações telefônicas e/ou por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e serão expedidas para o endereço, e-mail e/ou telefone que o candidato
especificar no REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO.
O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica,
prótese auditiva, marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de
saúde, necessitar de condições especiais para fazer o processo deve notificar no ato
de inscrição no e-mail: coreme@aebmg.org.br
O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no indeferimento da
inscrição.
A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula
do candidato no Programa de Residência Médica pretendido. Tal efetivação estará
condicionada à apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina de
qualquer estado do Brasil e dos documentos relacionados deste edital. Para médicos
formados até agosto de 2020, o número de registro no Conselho Regional de Medicina,
assim como a regularidade junto ao mesmo poderão ser solicitados a qualquer
momento sem o que a inscrição será indeferida ou anulada.
Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato declarará, sob as penas da lei,
que preenche todos os requisitos exigidos pelo PRM escolhido até a data da matrícula,
implicando, de sua parte, o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas
no inteiro teor deste edital.
A Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/ Hospital Evangélico de Belo
Horizonte não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
O PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo será realizado em etapa única: prova teórica 100 pontos. A ser
realizada no centro de estudos do Hospital Evangélico de Belo Horizonte No dia
11/03/2021 às 10:00 horas.

6. RESULTADO
6.1 O resultado será divulgado no dia 11/03/2021 às 15:00 horas através do site da
Instituição: http://hospitalevangelicobh.org.br/he/residencia/

7

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1

7.2

7.3

Os (as) candidatos(as) portadores(as) de deficiência participarão do processo seletivo
em igualdade de condições com os demais interessados, no que se refere ao conteúdo
da prova, à avaliação e aos critérios de classificação, ao horário e ao local de aplicação
da prova.
O candidato que verificar, a qualquer tempo, que dentre a comissão organizadora ou
aplicadores das avaliações em linha reta ou colateral, até o 4º grau, cônjuge ou afins,
deverá comunicar o fato ao coordenador de processo seletivo, sob pena de anulação
do processo seletivo.
Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade por motivo de roubo ou
extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo com

antecedência mínima de 1 (uma) hora, com o boletim de ocorrência ou assinar termo
de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito)
horas. Ele também deve assinar termo de ciência de que o não cumprimento dessa
apresentação resultará na sua exclusão do Processo Seletivo. Para comparação
posterior poderá o candidato ser identificado por impressão digital e/ou fotografia
instantânea.
7.4 O recurso das questões deverá ser enviado em até 24 horas para o e-mail da
coreme@aebmg.org.br.
7.5 Não serão aceitos recursos coletivos. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos sem
argumentação lógica.
7.6 Todos os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
que dará decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância
administrativa.
7.7 O resultado da avaliação dos recursos poderá ser consultado pelo candidato pelo endereço
http://hospitalevangelicobh.org.br/he/residencia/
7.8 Em caso de alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento
de algum recurso, ocorrerá uma retificação da classificação e será considerada válida a
classificação retificada.
7.9 Não serão fornecidos “atestados” ou declarações de aprovação parcial.
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DO RESULTADO FINAL
8.1 O Resultado Final do Processo Seletivo tem divulgação prevista para o dia 11/03/2021, no
site http://hospitalevangelicobh.org.br/he/residencia/ . Será obedecida ordem decrescente
de classificação pelas notas finais, até o preenchimento das vagas ofertadas em cada
Programa.
8.2 No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato
que obtiver maior nota na prova escrita e se o empate ainda persistir, em favor do
candidato mais velho.
8.3 Será assegurada vaga ao candidato aprovado convocado a prestar o Serviço Militar
obrigatório no Brasil e aos candidatos que se alistarem voluntariamente ao Serviço
Militar, homens e mulheres. Para os voluntários, a reserva de vaga estará garantida
desde que o alistamento tenha sido anterior a convocação para a vaga de Residência
Médica. Para os convocados para o serviço militar obrigatório a reserva de vaga estará
garantida desde que a convocação seja posterior a matricula na residência médica.
(Resolução nº 04 de 30 de setembro de 2011, da CNRM/MEC). Em ambos os casos o
candidato deve estar matriculado e a seguir se desligar da vaga atual e solicitar a
reserva de vaga para o ano seguinte, conforme legislação da CNRM. Cada candidato
poderá reservar apenas 1 (uma) vaga conforme resolução da CNRM. O candidato que
tentar reservar uma segunda vaga terá o pedido recusado perdendo direito à vaga.
Parágrafo único: Os candidatos com reserva de vaga, que se encontrarem prestando o
serviço militar em 2021, deverão confirmar interesse pela vaga até 30/07/2021. Caso
esta confirmação não seja realizada perderão direito a vaga e esta será disponibilizada
para o próximo processo seletivo.
8.4
8.5

As vagas reservadas serão, no máximo, o número de vagas oferecidas pelo Programa.
Conforme Resolução CNRM Nº 02/2015, o candidato que tiver participado e cumprido
integralmente o estabelecido no Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica ou Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e
Comunidade, receberá pontuação adicional de 10% nas notas obtidas no do processo
seletivo. Como o processo é composto por duas fases, a bonificação será aplicada na
primeira fase após a classificação conforme item 6.2.3, ou seja, para os candidatos que

obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da nota da prova. Na segunda fase
receberá bonificação o candidato que não obtiver nota zero no currículo e não podendo
a nota com a bonificação ultrapassar o valor máximo do currículo que é 10(dez) pontos.
Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que
tiver iniciado programa de residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal
pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais que uma vez.
Parágrafo único: Para fins de comprovação do direito a bonificação por participação no
PROVAB será utilizada declaração emitida pelo Ministério da Saúde anexada pelo
candidato e listagem publicada pelo Ministério da Saúde. Candidato com direito a
bonificação e cujo nome não constar da lista deve procurar o Ministério da Saúde para
correção e após a mesma a pontuação poderá ser acrescida. Bonificação por
residência médica em Medicina de Família e Comunidade deverá ser comprovada por
certificado de conclusão ou declaração de instituição credenciada pela Comissão
Nacional de Residência Médica CNRM/MEC que o programa será concluído até
28/02/2021.
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MATRÍCULA
9.1 Os
candidatos
convocados
deverão
acessar
o
site:
http://hospitalevangelicobh.org.br/he/residencia/ para obter informações sobre os
procedimentos para a matrícula a ser realizada do dia 12/03/2021 a 15/03/2021, e tomarem
ciência das providências necessárias à assinatura do contrato. Ao realizar a matrícula o
candidato deverá exigir da instituição o Comprovante de matrícula.
9.2 Não é permitida, ao candidato aprovado, a realização de matrícula em mais de um
Programa de Residência Médica.
9.3 Caso o candidato seja convocado para um Programa de Residência Médica e esteja
matriculado em outro, ou ligado a algum emprego que queira se desligar para realizar a
Residência Médica, deverá se comunicar ou se apresentar na Instituição, conforme
especificado no item 9.1, confirmar a disponibilidade da vaga, iniciar os procedimentos
para matrícula e só então cancelar a sua matrícula no Programa que está
matriculado/cursando, mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado
nas Comissões de Residência Médica (COREME), sob pena de perda de ambas as
vagas.
9.4 Na apresentação para assinatura do contrato-bolsa, é indispensável o registro
profissional em Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil devendo
o registro no CRM MG seguir as recomendações e prazos previstos pelo Conselho
Federal de Medicina.
9.5 Para iniciarem o Programa de Residência Médica, os aprovados deverão entregar o
registro profissional do Conselho Regional de Medicina de qualquer estado do Brasil,
até o dia 01 de março de 2021 e ainda estar regularizado junto à Comissão Nacional de
Residência Médica para possibilitar a matrícula no Sistema da Comissão Nacional de
Residência Médica - SISCNRM. Caso não esteja de posse do CRM nesta data, ou
seja, autorizado pelo Conselho para o exercício profissional, ou o nome não estiver
regularizado junto a CNRM para matrícula, será considerada nula a convocação do
aprovado e será convocado o candidato subsequente para a vaga, de acordo com a
ordem de classificação.
9.6 Apenas o RESULTADO OFICIAL e convocações a partir do dia 12/03/2021 conferem
direito ao candidato de efetuar a assinatura do contrato-bolsa, observado o disposto no
item 9 – Matrícula.

9.7
9.8

Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para assinatura do
contrato-bolsa:
Apresentar diploma médico devidamente registrado, ou caso esteja cursando o último
ano do curso médico, declaração comprobatória expedida pela instituição de ensino e
origem; (2 vias);

9.8.1 Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito, quando for o
caso (2 vias);
9.8.2 Certidão de Inscrição – Conselho Regional de Medicina (2 vias);
9.8.3 Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades escolares, profissionais e
científicas (2 vias);
9.8.4 2 (duas)fotos 3x4recentes;
9.8.5 Cédula de Identidade e CPF (3 vias);
9.8.6 Certidão de Nascimento ou de Casamento (2 vias);
9.8.7 Título de eleitor e Comprovante de quitação eleitoral (2 vias);
9.8.8 Relatório do PIS (2 vias);
9.8.9 Carteira de Trabalho/ xerox da folha com foto e verso (2 vias);
9.8.10 Situação do CPF (2 vias);
9.8.11 Consulta de qualificação cadastral /E-social (2 vias);
9.8.12 Comprovante de Endereço (2 vias);
9.8.13 Laudo Médico (SESMT/ Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais) (2 vias);
9.8.14 Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidato masculino) / (2 vias);
9.8.15 Cartão de Vacinação (2 vias);
9.8.16 Cartão Nacional do SUS (2 vias);

10

DO INÍCIO DOS PROGRAMAS
Os Programas terão início imediato a partir da efetivação da matricula. Sendo a data
final para convocação e início de atividades o dia 31/03/2021 para candidatos não
matriculados em nenhum programa com início em 2021 conforme Resolução CNRM
02/2011.
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DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo da CEREM/MG.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 30 dias
da data de início dos Programas.
12.2
Os itens deste edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou
até a data da convocação dos interessados para a prova correspondente, circunstância
que será mencionada em edital ou aviso a ser divulgado no endereço eletrônico
http://hospitalevangelicobh.org.br/he/residencia/
12.3 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos
ou editais complementares do Processo Seletivo para ingresso na Residência Médica
em 2021 que vierem a ser publicados pela Associação Evangélica Beneficente de
Minas Gerais/ Hospital Evangélico de Belo Horizonte.

Belo Horizonte,

de

Dr. Gabriel Assis Lopes do Carmo
Coordenador da COREME

de 2021.

