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PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA – HUC/ISCMC 
EDITAL 03/2015 – NPS/PUCPR 

 
O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (HCISCMC) e o 
Hospital Universitário Cajuru (HUC), por suas Comissões de Residência Médica, tornam públicas as 
normas a seguir, que regem a seleção dos candidatos aos Programas de Residência Médica (PRM) 
para ingresso em 2015. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1.1 Os candidatos serão selecionados para um tipo de Programa de Residência Médica: 
- Especialidades de complementação de formação em Residência Médica: que necessitam de pré-
requisito, conforme especificações a seguir: 
 
1.1.1 Programas de Residência Médica com pré-requisito em  Clínica Médica: 

Especialidade  ISCM Duração do PRM  

Nefrologia 2 2 anos 
 

1.1.1 Programa de Residência Médica com pré-requisito em  Cirurgia Torácica: 

Especialidade  HUC Duração do PRM  
Cirurgia Torácica 

(Habilitação em Endoscopia Respiratória) 
1 1 ano 

 

A seleção de que trata este Edital será realizada em uma fase documental, de caráter classificatória, 
composta por: média aritmética das notas das disciplinas cursadas no último ano de graduação e análise 
curricular. 
 
2. INSCRIÇÕES: 
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir das 17h do dia 20 de fevereiro de 2015 até às 12h do 

dia 13 de março de 2015 (inscrição e impressão do b oleto bancário) . O pagamento do boleto 
deverá ser feito, impreterivelmente, até o dia 13 de março de 2015, horário de expediente bancário . 

2.1.1. A Comissão do Processo Seletivo, bem como as Comissões de Residência Médica – COREME 
dos hospitais participantes desse processo seletivo não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas ou outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados. 

2.1.3 O procedimento de inscrição se dará em duas etapas:  

a) preenchimento de cadastro completo padronizado no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 
Link Residência Médica 2015 ISCMC, HUC , Menu Ambiente do Candidato.  

b) No ambiente do candidato, realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e em 
seguida efetuar a inscrição na especialidade e hospital desejados, não podendo o candidato 
inscrever-se em especialidade diferentes, em diferentes hospitais.  

2.2 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição 
e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de qualquer de seus 
campos. 

2.2.1 A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados 
importará na eliminação do candidato, em qualquer fase do processo seletivo, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa e/ou judiciais cabíveis. 

2.3 Poderão inscrever-se no processo seletivo para programas com pré-requisito, candidatos que: 
a) Tenham concluído programa de Residência Médica, reconhecido pelo MEC, na área específica 

exigida como pré-requisito neste processo seletivo e tenham registro no CRM; 
b) Na data da inscrição estejam concluindo o último semestre do programa de Residência Médica, 

reconhecido pelo MEC, na área específica exigida neste concurso e tenham registro no CRM. 
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2.5 Ao inscrever-se o candidato indicará o programa de Residência Médica pretendido. 
2.6 O valor da taxa de inscrição é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais ) para uma Especialidade.  
2.6.1 As inscrições não serão consideradas válidas e nem confirmadas como pagas se não forem 

quitadas até a data de 13 de março de 2015  pelo sistema de compensação bancária. Inscrições 
efetuadas pelo correio ou similares, condicionada e/ou extemporânea também não serão aceitas. 

2.7 O conhecimento de todas as informações contidas neste Edital e os demais regulamentos são de 
inteira responsabilidade do candidato, dispondo a comissão responsável pelo concurso o direito de 
excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta ou 
que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

2.7.1. Também poderá ser excluído o candidato que não atender a qualquer dos requisitos necessários 
para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital. 

2.8 A inscrição do candidato implica a aceitação irrestrita das condições do concurso, tais como se 
acham estabelecidas no presente Edital e demais instruções constantes no site 
www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 2015 ISCMC e HUC, além de outras que o Edital 
estabeleça que sejam divulgadas nas secretarias acadêmicas do Hospital de Caridade da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e o Hospital Universitário Cajuru não podendo delas alegar 
desconhecimento. 

2.9 A inscrição em desacordo com este Edital será anulada em qualquer fase do processo seletivo e 
implicará a exclusão do nome do candidato da relação dos aprovados e a perda dos direitos 
decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação do resultado final, sem restituição da taxa 
de inscrição. 

 
3. NOTA DA GRADUAÇÃO E ANÁLISE DE CURRÍCULAR: 
3.1 A média aritmética das notas das disciplinas cursadas no último ano de graduação e a análise 

curricular serão de caráter classificatório e serão realizadas pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo. 

3.2 Os candidatos deverão enviar a documentação especificada no item 3.5 e Anexo I deste Edital, os 
documentos deverão ser digitalizados (escaneados) e anexados via internet, ambiente do candidato, 
conforme orientações contidas no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, Link Residência 
Médica 2015 ISCMC, HUC.  

3.3. O candidato que não entregar seu currículo até às 18h do dia 13 de março de 2015 , na forma 
estabelecida neste Edital, terá nota zero. 

3.4 Serão aceitos somente os currículos com os tópi cos contidos no Anexo I deste edital. A 
apresentação de qualquer outro modelo de currículo,  mesmo contendo as informações 
requisitadas, será desconsiderada. Do mesmo modo, os documentos a serem apresentados, 
previstos no item 3.5 deste Edital, também deverão corresponder apenas aos tópicos que serão 
objeto de avaliação, podendo a comissão, na hipótese de o candidato não observar tal regra, decidir 
pela nulidade do currículo ou desclassificação do candidato do processo. 

3.5. Para análise documental e do currículo, a pontuação ocorrerá conforme tópicos abaixo. 
3.5.1. Candidatos a Programas de Residência Médica com pré -requisito: 
a) Participação em evento promovido pela Sociedade Brasileira da área médica pretendida, não sendo 

pontuados os eventos organizados pelas seccionais ou regionais: 
a.1) como ouvinte:  1 ponto para cada congresso (máximo de 1 ponto); 
a.2) como apresentador:  1 ponto para cada congresso (máximo de 2 pontos). Apresentar documento 

oficial do evento constando a qualidade da participação. 
b) Publicações de artigos como autor ou coautor em revista médica: 1 ponto por artigo (máximo de 4 

ponto). Apresentar cópia da publicação, constando o nome do candidato. 
c) Autor de livros ou capítulos de livros: 1 ponto por capítulo (máximo de 3 pontos). Apresentar cópia da 

identificação do livro, constando o nome do candidato. 
 
3.5.2. Candidatos com participação no Programa Nacional de Valorização da Atenção Básica - 

PROVAB , de acordo com o art. 8º da resolução nº 3 de 2011 do Conselho Nacional de Residência 
Médica – CNRM, poderão utilizar a pontuação obtida desde que comprove a participação por 
intermédio de certificado expedido pelo Ministério da Saúde, a ser enviado junto com os documentos 
acima listados, via Ambiente do Candidato.  

 
3.5.3. Para cálculo da média aritmética das notas e carga horária das disciplinas cursadas no último ano 

de graduação, o candidato deverá enviar, via Ambiente do Candidato, histórico escolar da instituição 
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em que cursou a graduação. O rendimento acadêmico, conforme média aritmética, terá valor máximo 
de 10 pontos.  

 
3.6. A nota da análise de currículo será atribuída segundo os valores parciais das alíneas dos subitens 

3.5.1, e terá valor máximo de 10 pontos. 
3.7. Não serão pontuados tópicos que não tiverem com as respectivas documentações comprobatórias. 
3.8. Os documentos comprobatórios poderão ser anexados em fotocópias simples. 
3.9 No ato da matrícula o candidato deverá trazer toda documentação original  que foi anexada para a 

análise do índice de rendimento acadêmico (histórico escolar) e a cópia  dos documentos da análise 
curricular para conferência. 

3.9.1 O candidato que não comprovar a originalidade dos documentos enviados, via ambiente do 
candidato, conforme item 3.5 e subitens, será eliminado do Processo Seletivo.  

 
4. CLASSIFICAÇÃO: 
4.1 Os candidatos que não forem eliminados, segundo os critérios previstos neste edital, serão 

ordenados de forma decrescente, separados por Programa de Residência, segundo a nota obtida. 
4.2 No dia 20 de março de 2015, após às 16h , estará disponível no site www.pucpr.br/concursos, Link 

Residência Médica 2015 ISCMC e HUC , Menu Resultado a lista dos candidatos aprovados, 
ordenados por Programa de Residência Médica, de acordo com a classificação. 

4.4 A pontuação final de cada candidato será calculada da seguinte forma: 
4.4.2. Pontuação final para os candidatos aos Programas de Residência Médica com  pré-requisitos: 
a) Pontuação da Média aritmética das notas das disciplinas do último ano da graduação 8. Multiplica-se 

este resultado pelo fator 8, obtendo-se uma pontuação máxima de 80 pontos.  
b) Pontuação da avaliação curricular com peso 2. O que equivale: 10 pontos obtidos na avaliação do 

Formulário de Análise Curricular = 20 pontos. 
c) Pontuação final = Média aritmética das notas das disciplinas do último ano da graduação + Pontuação 

da avaliação curricular (100 = 80 + 20) 
d) O candidato que tiver participado de acordo com o estabelecido no Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica (PROVAB), conforme consta no item 3.5.2., receberá acréscimo na 
nota obtida na pontuação final, considerando-se 10% (dez por cento) da nota total para quem 
comprovar 1 (um) ano de participação no programa. 

e) A pontuação adicional do PROVAB não poderá elevar a nota do candidato além da máxima 
estabelecida neste edital, a qual é 100 (cem). 

4.5 Em caso de empate terá preferência o candidato que obtiver, na seguinte ordem: 
a) maior pontuação da Média aritmética das notas das disciplinas do último ano da graduação 
b) maior pontuação na análise de curricular. 
4.5.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade – dia/mês/ano. 
4.6 Serão considerados suplentes todos os candidatos que não conseguiram classificação suficiente 

para estar entre aqueles que preencheram o número de vagas ofertadas pelos Programas de 
Residência Médica deste concurso. 

4.7 Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato melhor classificado, serão convocados 
suplentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 

4.8 Não havendo candidatos aprovados ou suplentes a serem convocados, a critério da Comissão de 
Residência Médica, a vaga poderá: 

a) Ficar sem preenchimento; 
b) Ser preenchida por intermédio de um novo concurso, dependendo da conveniência administrativa do 

Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e Hospital Universitário 
Cajuru e Hospital; 

c) Ser preenchida por candidatos mais bem classificados em ordem decrescente da nota obtida na prova 
objetiva de mesma especialidade. 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
5.1 A Comissão do Processo Seletivo divulgará o resultado provisório da análise do histórico escolar e 

da análise curricular no endereço eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 
2015 ISCMC e HUC, Menu Resultado, seguindo o seguinte cronograma: 

a) Resultado provisório  – dia 17 de março de 2015, após às 17h. 
b) Resultado final  – dia 20 de março 2015, após às 17h. 
  
6. RECURSOS: 
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6.1 DA INSCRIÇÃO 
6.1.1 Caberá recurso contra a relação preliminar de candidatos inscritos no dia 16 de março de 2015 , 

devendo o candidato anexar o boleto bancário bem como o comprovante de pagamento via Ambiente 
do Candidato nova mensagem em formato “pdf”. 

 
6.3 DA ANÁLISE DO CURRÍCULO DA GRADUAÇÃO E DA ANÁLI SE CURRICULAR 
6.3.1 Caberá recurso sobre o resultado da Média Aritmética da Graduação e da Análise Curricular 
provisória publicada, desde que dirigido à Comissão do Processo Seletivo da Residência Médica, 
devidamente fundamentado via Ambiente do Candidato, Interposição de Recursos, disponibilizado 
eletronicamente no site http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 2015 ISCMC e HUC , 
Menu Recursos. O recurso deverá ser interposto no dia 18 de março de 2015 .  

6.4 Não será analisado o recurso: 
a) Apresentado através de qualquer via que não a indicada no item 10 deste edital; 
b) Que não estiver fundamentado e referenciado; 
6.5 O recurso será apreciado pela Comissão de Processos Seletivos e Concursos e o resultado será 

comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso, por via eletrônica. 
6.8 Uma vez julgados os recursos apresentados, não caberão outros recursos administrativos. 
 
7. DA MATRÍCULA: 
7.1 Os candidatos serão convocados em observância rigorosa à ordem de classificação em cada 

Programa de Residência pretendido e a matrícula será realizada nas secretarias acadêmicas do 
Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e Hospital Universitário 
do Cajuru. 

7.2 As datas e horários das matrículas serão: 
Dias de Matrícula : 23 e 24 de março de 2015. 
Horário: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17:30h. 
 
Local: Hospital Universitário Cajuru - Secretaria Acadêmica - 3º. andar 
Endereço: Av. São José nº. 300 - Bairro Cristo Rei – Curitiba – Paraná 
Fone: (041) 3271-3009 / 3271-2991 –Inez 
 
Local: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba - Secretaria Acadêmica - 3º. 
andar 
Endereço: Praça Rui Barbosa, nº. 694 – Centro – Curitiba – Paraná 
Fone: (041) 3320-3558 – Jocelene 
 
7.3 O candidato classificado só poderá matricular-se no Programa de Residência Médica específico no 

qual se inscreveu e foi aprovado. 
7.4 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à COREME os seguintes documentos 

(originais e cópias autenticadas): 
a) Foto 3x4 colorida, atualizada; 
b) Fotocópia da cédula de identidade; 
c) Comprovante do CPF regularizado; 
d) Fotocópia da inscrição e/ou número do CRM do Paraná; 
e) Número do PIS/PASEP; 
f)  Fotocópia da Carteira de Vacinação atualizada; 
g) Diploma de graduação do Curso de Medicina e/ou declaração de conclusão de graduação do Curso 

de Medicina; 
h) Para os Programas que exigem pré-requisito é indispensável documento que comprove conclusão do 

Programa de Residência Médica – PRM, reconhecido pelo MEC, na área exigida. 
7.5 A formalização da matrícula se dará mediante: 
a) Assinatura do contrato de matrícula, de acordo com a duração da especialidade; 
b) Assinatura do termo de compromisso do médico residente, com o programa e a regulamentação da 

Instituição; 
c) Preenchimento do cadastro fornecido pela COREME da Instituição. 
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7.6 O candidato aprovado no Processo Seletivo que for convocado para o Serviço Militar obrigatório por 
um ano, deverá comparecer e apresentar, no dia da matrícula, documento comprobatório da 
convocação para ter assegurada a sua vaga no PRM de sua opção no ano seguinte. 

7.7 O candidato que não comparecer dentro do prazo marcado para efetivar a matrícula será 
considerado DESISTENTE, perdendo o direito à vaga. 

7.8 O candidato que, após a matrícula desistir da vaga, será substituído pelo suplente, até o prazo 
máximo permitido pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

7.9 A convocação dos candidatos classificados como suplentes para preenchimento de vagas 
decorrentes de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado obedecerá à ordem de 
classificação, observando o disposto no item 8.6. 

7.10 A convocação do suplente será feita via e-mail, enviado para o endereço registrado na Ficha de 
Inscrição. O suplente convocado terá prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), contadas a partir 
do momento do envio do e-mail, para efetivar sua matrícula. Caso não o faça dentro deste prazo 
estabelecido será considerado desistente e novo suplente será convocado, seguindo-se a ordem de 
classificação e tendo o mesmo prazo equivalente ao anterior para efetivar sua matrícula e assim, 
sucessivamente. 

7.11 Concluídos todos os requisitos para regularização da matrícula, o Residente será informado das 
demais formalidades, atividades e escalas relativas ao PRM. 

7.12 Todo material deste processo seletivo será incinerado 30 (trinta) dias após a divulgação do 
resultado final. 

7.13 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e pelas 
Comissões de Residências Médicas dos Hospitais envolvidas neste processo. 

 
 

Curitiba, 13 de fevereiro de 2015. 
 
Núcleo de Processos Seletivos 
Pró-Reitoria Administrativa da PUCPR 
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ANEXO I – RESIDÊNCIA MÉDICA – HCISCMC E HUC – EDITAL 03/2015 – NPS/PUCPR 

ANÁLISE DE CURRÍCULO - PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO 
Nome Completo:   
Programa de Residência pretendido:  

PARA A ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE SERÃO CONSIDERADOS OS TÓPICOS A SEGUIR:  
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das  atividades realizadas em cada tópico.  
Participação em evento promovido pela Sociedade Bra sileira da área Médica pretendida, não sendo pontua dos 
os eventos organizados pelas seccionais ou regionai s. 
A1)  como ouvinte: será pontuado 1 congresso na mod alidade ouvinte (máximo 1 ponto)  

1 
Local / data:  

 Nome de Evento:  
A2)  como Apresentador: serão pontuados 2 congressos na modalidade apresentador (1 ponto para cada 
eventos; máximo de 2 pontos)  

1 
Local / data do evento  

 Assunto apresentado - Título  

2 
Local / data do evento  

 Assunto apresentado - Título  
Total de Pontos   

B) Publicações de artigos como autor co -autor em revis ta médica: 1 ponto  por artigo, máximo de 4 pontos, 
com limite máximo de até 04 (quatro artigos) 

1 

Título do artigo:  

 Data e onde publicou:  

2 

Título do artigo:  

 Data e onde publicou::  

3 

Título do artigo:  

 Data e onde publicou:  

4 

Título do artigo:  

 Data e onde publicou:  
Total de Pontos   

C)  Publicações de artigos como autor em revista nacion al, ou internacional (máximo 3 pontos)  
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas  em cada tópico.  

1 

Livros editados/ou 
parte deles. Citar 
(Editora, Local, Ano) 

  

Título do livro e do 
capítulo 

 

2 

Livros editados/ou 
parte deles. Citar 
(Editora, Local, Ano) 

  

Título do livro e do 
capítulo 

 

3 Livros editados/ou 
parte deles. Citar 
(Editora, Local, Ano) 

  

Título do livro e do 
capítulo 

  

Total de Pontos   
 

Total Geral   
 


