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PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA – HUC/ISCMC 
EDITAL 05/2015 – 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  

Geriatria 2 2 anos 
 

1.1.1 Programa de Residência Médica com pré-requisito em  Ortopedia ou Cirurgia Plástica: 

Especialidade  HUC Duração do PRM  
Cirurgia da Mão 2 2 anos 

 

A seleção de que trata este Edital será realizada em uma fase, consistente em Prova Objetiva . 
 
2. INSCRIÇÕES: 
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir das 17h do dia 06 de março de 2015 até às 12h do 

dia 18 de março de 2015 (inscrição e impressão do b oleto bancário) . O pagamento do boleto 
deverá ser feito, impreterivelmente, até o dia 18 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. 
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.  
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2.6.1 As inscrições não serão consideradas válidas e nem confirmadas como pagas se não forem 
quitadas até a data de 18 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. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 
3.1. A prova objetiva abrangerá os temas previstos no Anexo I e será constituída de questões de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas de resposta cada, devendo o candidato assinalar apenas uma 
delas. 

3.2. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza por falhas de correção devido à má leitura 
de cartões-resposta por problemas no preenchimento feito pelo candidato. 

3.3. A duração das provas será de 2 (duas) horas . A extensão do horário estabelecido, se for o caso, 
será determinada pela Comissão do Processo Seletivo. 

3.4. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão fechadas 20 (vinte) minutos 
antes do início das provas. Os relógios da Comissão do Processo Seletivo serão acertados pelo 
horário de Brasília/DF. 

3.5 O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de documento de 
identificação oficial, legível, original e com foto. Aceitar-se-á a Carteira de Identidade Civil (RG) ou 
um dos documentos abaixo discriminados:  

a) Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas e/ou pela Polícia Militar;  
b) Carteira de Identidade Expedida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil;  
c) Cédula de Identidade para Estrangeiros emitida no Brasil;  
d) Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos Representação de Classe;  
e) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação; 
f) Passaporte Brasileiro válido;  
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
h) Carteira Nacional de Habilitação válida.  
 
3.6 Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova:  
a) Cartão de CPF;  
b) Certidão de nascimento, Certidão de Casamento;  
c) Título Eleitoral;  
d) Carteira de Estudante;  
e) Carteira funcional sem valor de identidade;  
f) Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, e cópias autenticadas. 
 
3.7 Durante a realização da prova objetiva, o candidato deverá reapresentar o documento de identidade 

e assinar a lista de presença, sob pena de, não o fazendo, ser considerado ausente. Poderá, ainda, 
ser coletada a digital dos candidatos.  

3.8 Estará automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
3.8.1 Durante a aplicação da prova objetiva for surpreendido em comunicação com outras pessoas, 

verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando livros, anotações, 
impressos ou similares, máquina calculadora, bip, telefone celular, notebook, relógio do tipo 
data bank, equipamentos eletrônicos, receptor, gravador, etc.  
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3.8.2 Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova 
objetiva ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

3.8.3 For apanhado em flagrante, utilizando qualquer meio na tentativa de burlar a prova objetiva 
ou for responsável por falsa identificação pessoal. 

3.8.4 Fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 
3.8.5.Não considerar integralmente as instruções descritas no caderno de prova; comunicar-se 

com outros candidatos; efetuar empréstimos de materiais; usar de meios ilícitos ou praticar 
atos contra as normas ou a disciplina; descumprir o previsto neste Edital. 

3.9 É vedada a saída de candidato do recinto em que estiver sendo aplicada a prova objetiva e enquanto 
o candidato estiver participando da prova, sem autorização e acompanhamento de fiscal do processo 
seletivo. 

3.10 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova objetiva por motivo de 
afastamento do candidato da sala de prova. 

3.11 O candidato somente poderá ausentar-se do recinto da prova objetiva depois de decorrido 30 
(trinta) minutos  de seu início e poderá levar o caderno da prova objetiva. 

3.12 O candidato ao encerrar a prova, deverá entregar ao fiscal de sala o cartão resposta da prova 
objetiva e respectivo caderno de prova, sob pena de ser desclassificado.  

3.13 Será atribuída nota zero à questão da prova objetiva que tenha mais de uma resposta assinalada 
por questão, emenda ou rasura, bem como àquela não assinalada no cartão de respostas. 

3.14. Os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metal. 
3.15. Durante a prova não será permitido que o candidato use: óculos de sol, boné, gorro, chapéu ou 

similares, os quais deverão ser retirados durante a realização da prova, sob pena de eliminação deste 
processo seletivo. 

3.16. É proibido o porte de arma de fogo durante a realização das provas, exceto para os candidatos 
que, por força da atividade profissional que exerçam e da legislação, tenham autorização para tal. 
Neste caso, na chegada ao local de prova, os candidatos deverão procurar a Comissão Organizadora 
do Concurso, que instruirá o desmuniciamento da arma antes do início das provas. 

3.17. Para a realização das provas e o preenchimento do cartão de respostas, o candidato deve utilizar 
somente caneta esferográfica transparente de tinta da cor preta ou azul. 

3.17.1. O uso de canetas do tipo: tinteiro, roler-ball, ou similar, de tinta aquosa ou a base de álcool, 
impedem a leitura do cartão de respostas. 

3.18. O cartão de respostas assinado deverá ser entregue aos fiscais de sala ao final da prova, antes 
de o candidato sair da sala, sob pena de eliminação do processo seletivo. 

3.19. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a fiel observância das regras processuais 
de ordem técnica envolvidas na seleção para a Residência Médica, inclusive no que concerne à 
correta marcação do cartão-resposta. 

3.20. As provas objetivas serão corrigidas por meio eletrônico. 
 
4. DATA E LOCAIS DA PROVA: 
4.1 A prova objetiva será realizada no dia 23 de março de 2015  das 18h às 20h,  com duração de 2 

(duas) horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
4.1.1 As portas de acesso aos locais onde serão realizadas as provas serão abertas às 17h horas  e 

fechadas, impreterivelmente, às 17 horas e 40 minutos , obedecendo ao horário oficial de Brasília, 
ficando impedido de realizar a prova o candidato que chegar após o horário de fechamento das portas. 

4.1.1 As provas serão realizadas nos Campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus 
Curitiba. 

4.1.2 O ensalamento para a realização da prova será divulgado no dia 20 de março de 2015 após às 
12h pelo site http://www.pucpr.br/concursos Link Residência Médica , Menu Resultado. 

4.1.3. O candidato deverá chegar antecipadamente no local da prova para verificação do ensalamento. 
 
5. DA PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA: 
5.1 Os candidatos realizarão uma prova objetiva de múltipla escolha com caráter classificatório.   
5.2. Cada questão da prova objetiva terá o valor de 5 (cinco) pontos. 
5.3. 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. O documento comprobatório deverá ser 
entregue no dia da prova, 23 de março de 2015, até às 20h.  
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6. CLASSIFICAÇÃO: 
6.1 Os candidatos que não forem eliminados por obter nota igual zero ou por descumprimento de um 

dos critérios previstos neste edital, serão ordenados de forma decrescente, separados por Programa 
de Residência, segundo a nota obtida. 

6.2 No dia 25 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. 

6.3 A pontuação final de cada candidato será calculada da seguinte forma: 
6.4.1. Pontuação final para os candidatos aos Programas de Residência Médica com  pré-requisitos: 
a) A classificação será realizada em consonância com a nota obtida na prova objetiva; 
b) O candidato que tiver participado de acordo com o estabelecido no Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica (PROVAB), receberá acréscimo na nota obtida de 10% (dez por cento) 
da nota total para quem comprovar 1 (um) ano de participação no programa. Sendo que a pontuação 
adicional do PROVAB não poderá elevar a nota do candidato além da máxima estabelecida neste 
edital, a qual é 10 (dez). 

6.5 Em caso de empate terá preferência o candidato com maior idade – dia/mês/ano. 
6.6 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. 

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

6.8 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. 

 
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
7.1 A Comissão do Processo Seletivo divulgará o gabarito provisório 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 23 de março de 2015, após às 20h. 
b) Resultado final  – dia 25 de março 2015, após às 17h. 
  
8. RECURSOS: 
8.1 DA INSCRIÇÃO 
8.1.1 Caberá recurso contra a relação preliminar de candidatos inscritos no dia 19 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”. 

 
8.2. DA PROVA OBJETIVA 
8.2.1 Caberá recurso sobre o gabarito provisório das questões da prova objetiva publicada, desde que 
dirigido à Comissão do Processo Seletivo da Residência Médica. O recurso deverá ser submetido à 
análise da Comissão via Ambiente do Candidato, no ambiente disponibilizado eletronicamente no site 
http://www.pucpr.br/concursos, Link Residência Médica 2015 ISCMC e HUC , Menu Recursos. O 
recurso deverá ser devidamente fundamentado.  

8.2.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição e o prazo, sendo 
cabível o recurso da prova objetiva do dia 24 de março de 2015. 

 
9. DA MATRÍCULA: 
9.1 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. 
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9.2 As datas e horários das matrículas serão: 
Dias de Matrícula : 27 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 
 
9.3 O candidato classificado só poderá matricular-se no Programa de Residência Médica específico no 

qual se inscreveu e foi aprovado. 
9.4 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. 
9.5 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. 
9.6 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. 

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

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

9.9 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. 

9.10 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. 

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

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

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

 
Curitiba, 06 de março de 2015. 

Núcleo de Processos Seletivos 
Pró-Reitoria Administrativa da PUCPR 
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ANEXO I 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
CLÍNICA MÉDICA 
 
Clínica Médica – Doenças do Sistema Neurológico. Doenças do Sistema Endócrino. Doenças do 
Aparelho Cardiocirculatório. Doenças Hematológicas. Doenças Oncológicas. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Doenças dos Rins e Vias Urinárias. Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo. Doenças 
Reumatológicas. Doenças do Aparelho Digestório. Doenças Mentais em adultos e idosos. Doenças 
Infectocontagiosas. Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos 
complementares das doenças de pacientes adultos e idosos. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento 
de pacientes adultos e idosos. Urgências e emergências clínicas. 
 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
ORTOPEDIA E CIRURGIA PLÁSTICA 
 
Avaliação Pré-operatória em pacientes ortopédicos ou submetidos à cirurgia plástica. Técnicas cirúrgicas 
das doenças dos pacientes ortopédicos ou submetidos à cirurgia plástica. Diagnóstico e tratamento das 
afecções cirúrgicas de pacientes ortopédicos ou submetidos à Cirurgia Plástica. Achados da história 
natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos complementares das doenças de pacientes ortopédicos 
ou submetidos à cirurgia plástica. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento de pacientes ortopédicos 
ou submetidos à cirurgia plástica. Urgências e emergências em pacientes ortopédicos ou submetidos à 
cirurgia plástica. 
 


