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SECRETARIA DE SAUDE
COREME

EDITAL DO PROCESS0 SELETIV0 PARA 0 INGRESSO NO
PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMiLIA E

COMUNIDADE 2020

EDITAL RMFC 01/2020

0 Municipio de MamanguapemB, atrav6s da Comissao de Residencia M6dica - COREME -
da Secretaria Municipal de Sadde, no uso das atribuic6es e prerrogativas legals que lhes sao
conferidas,tomampfrolicoaaberturadasinscri¢5eseasele9aodecandidatosaoProgramade
Residencia  em  Medicina  de  Familia  e  Comunidade  no  Municipio  de  MamanguapemB,
visando o preenchimento de 03 (rfes) vagas, a iniciarem-se em 2020, de acordo com as normas
e resolug6es emanadas da Comissao Nacional de Residencia M6dica (CNRM) do Minist6rio
da Educapao(MEC).

I. DAS DISPOSICOES PRELIMINAIRES

I.1.  0  Processo  Seletivo  obedecera  as  nomas  estabelecidas pelas  Resolng66s  n.°  I/2015,
2/2015,  1/2017  e  35/2018  da  CNRM/MEC,  e  sera  regido  por este  edital,  exeeutado  pela
COREME do Municipio de Mamanguape, e  realizado no Estado da Paraiba, na cidade  de
Mamanguape, conforme o cronograma de atividades abaixo:

TABELA I -CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE LOCAL

I 8/02 Publicapao do Edital de Abertura DIARIO      OFICIAL       DOhINICIPIO

19/02 Inicio das inscric6es eletr6nicas corememme@,gmail.com
06/03 Encerramento das inscric6es eletr6nicas as 23 :59h corememme@,gmail.com
07/03 Publicapao     da     resposta     a     solicitaeao     de www.mamanquaDe.Db.gov.br

Atendimento Diferenciado
08/03 Aplicacao da prova objetiva -Dai O8h as 12h. EMEF IRACEMA  SOARES,situndanaRuaSen.RuiCameiro,146,Mamanguape/I)b

09/03 Divulgapao   do   gabarito   provis6rio   da   prova www.mamanguaDe.Db.Qov.br
objetiva, a partir das 14 horas
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09/03 Inicio  do  prazo  de   envio  de  recursos  a  prova corememme@gmail.com
objetiva

I I /03 Encerramento do prazo para  envio  de  recursos  a corememme@gmail.com
prova obj etiva

12/03 Resposta aos recursos a prova objetiva www.mamanguaDe.Db.gov.br

13/0313/03 Divulgapao  do  gabarito  oficial  da prova. objetiva www.mamanguaDe.Db.gov.br
ap6s recursos
Resultado final oficial www.mamanguaDe.Db.cov.br

16/03 Inicio das matriculas as 08:00h Sede  da  Secretaria  de  SaddedeMamanguape,saladaCOREME.RunCel.LuisIndcio,216,Centro.

27/03 Encerramento das matriculas as I 8:00h Sede  da  Secretaria  de  SabdedeMamanguape,saladaCORERE.RuaCel.LuisInacio,216,Centro.

30/03 Acolhimento aos residentes e Aula Inaugural CENTRO          € CULTURALFENIX,localizadonaRuaPresidenteJoaoPessoa,PracaAntenorNavano,Centro,Mamanquai)e.

I.2. Serao ofertadas 03 (rfes) vagas para residencia em Medicina de Familia e Comunidade
no municipio de MamanguapemB,

1.3. A selecao para as vagas de que trata este edital compreenderi na aplicapao de urn exame
de conhecimentos por meio de prova objetiva, de cafater classificat6rio e eliminat6rio.

2. DA RESIDENCIA MEDICA

2.1.  A  Resid6ncia  M6dica  6  urn curso  deep6s-graduapao,  lato  sensu,  regulamentado  pelo
Decreton°80.281,de05/09/77epelaLein°6932de07/07/81,edemaisResolng5esemanadas
da CNRAVMEC.

2.2.  0  Programa  de  treinamento  6  cumprido  em  regime  de  tempo  integral  e  plant6es,
totalizando 60 horas semanais e perfazendo urn total de 2.880 horas anuais, durante dois anos.
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A coordenapao acad6mica tecnico-pedag6gica cabers a COREME Mamanguape e a gest5o
administrativa dos servicos de sande a Secretaria Municipal de Saride de Mamanguape.

2.3. 0 Programa de Residencia em Medicina de Familia e Comunidade tern inicio no dia 30
de marco de 2020, confome previsto no cronograma da Tabela I do item  I.1 deste Edital.

2.4.  Os candidatos que ingressarem rm Residencia em Medicina de Familia e Comunidade
farao ju§ a uma bolsa de R$6.669,57( seis mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete
centavos), conforme lei municipal n° 42/2019, a ser paga pelo Minist6rio da Sadde atrav6s do
PRO-RESIDENCIA, mos termos do estabelecido pela PORTARIA N° 208, DE 10 DE MAI0
DE 2016 (referente ao EDITAL N°  I/GM/MS, DE 4 DE AGOSTO DE 2015), pelo CNRM
(Art. 4°, §6° da Lei 6.932, de 7 de julho de  1981) e pela Portaria Interminsterial n° 09 de  11
de fevereiro de 2020.

2.5. 0 Programa sera realizado prioritariamente nas Unidades de Saride da Familia e demais
servicos de satde do muhicipio de Mamanguape, na Paraiba.

2.6.   Os   candidates   selecionados   e   matriculados   serao   avaliados   regularmente   pelos
preceptores do Programa de Residencia em Medicina de Familia e Comunidade, de acordo
com o desempenho t6chico-profissional e a integracao nas atividades curriculares.  Somente
receberao o Certificado de Conclusao os residentes que satisfizerem as condic6es previstas no
Regimento  da  Residencia  Medica  de  Mamanguape,  disponivel  para  consulta  na  sede  da
COREME.

2.7.   Os  candidatos  selecionados  e  devidamente  matriculados  deverao  obrigatoriamente
participar  da  solehidade  de   abertura,   confome  Calendario  de  Atividades  previsto  no
Cronograma da Tabela I do item 1.1 deste Edital.

3. DA INSCRICAO

3.I.  A  inscri€5o  implica  o  conhecimento das presentes  instfuc6es  e a ticita  aceitac5o  das
condig6es estabelecidas pela COREME Mamanguape, tais como se acham estabelecidas neste
Edital  e  nas  normas  legais pertinentes,  ben  como  em  eventuais  aditamentos  e  instru¢6es
especificasparaarealiza¢aodocertame,acercadasquaisnaopoderialegardesconhecimento.

3.2. Ao se inscrever, o candidato aceita as qondiq6es ditadas no Edital do processo seletivo e
declara serem veridicas as informacdes prestadas.

3.3. Antes de efetuar a inscrieao, o candidato deveri tomar conhecimento do disposto neste
Edital  e  em  seus  anexos  e  certificar-se  de  que  preenche  todos  os  requisitos  exigidos,
observando a formaeao minima exigida, com seus respectivos documentos comprobat6rios.
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3.4.   A   Inscricao   sera   realizada,   exclusivamente,   via   e-mail:   corememme@gmail.com,
enviando  a  ficha  de  inscri¢ao  (ANEXO  D  preenchide  mais  os  documentos  solicitados

•    (ANEXO 11), no periodo compreendido entre os dias 19 de fevereiro a 06 de mango de 2020.

3.5. Nao sera cobrado taxa de inscrigao.

3.6. A inscri¢ao sera feita mediante:

3.6. I . Preenchimento adequndo da ficha de inscricao (ANEX01)

3.6.2. C6pia da documentagao necessaria (ANEXO 11)

3.7. N5o sera aceita, em hip6tese alguma, inscric5o extemporanea.

3.8.  No  caso  de  candidato  com  necessidades  especiais,  este  devera,  no  ato  da  inscricao,
informar se necessita de condi¢6es especiais para a realiza¢ao da prova e quais condie5es, as
quais serao atendidas obedecendo a crit6rios de viabilidade e razoabilidade.

3.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realizacao da prova deveri
infomar esta condicao no fomulario de inscricao do processo seletivoo confome item 4 (e
seus subitens) deste Edital. No dia de realizacao da prova, levar urn acompanhante, que ficara
em  sala reservada  para  essa  finalidade, e  que  sera respons5vel  pela guarda  de  crianga.  A
candidata na condig5o deste item que nao levar urn acompanhante nao fare aprova.

3.10.Naoseriacrescidotempoadicionalparaacandidataquetivernecessidadedeamamentar
durante a realiza¢ao da prova.

3.11.  N5o  ser5o  aceitas  as  solicitap6es  de  inscri¢ao  que  nao  atenderem  rigorosamente  ao
estabelecido neste Edital.

3.12.  A  COREME  nao  se  responsabilizafa por solicitacao de  inscricao nao  efetivadas por
motivos de ordem tdenica dos computad.ores, falhas de comunicapao, congestionamento das
linhas de comunica¢ao, procedimento  indevido do candidato.  ben como outros fatores de
ordem t6cnica alheio a COREME que venha impossibilitar a transferencia de dados.

3.13.    A    confimacao    da    inscricao    deveri   ser   consultada   no    endereco    eletr6nico
w\w.niainan se os dados da iuscricao efetuada foram recebidos.  Em caso
negativo,   o   candidato   devefa   entrar  em   contato  com   a  COREME   atrav6s   do   e-mail
corememme@gmail.com para verificar o ocorrido.

3.14.   A  COREME  nao  enviafa  nenhuma  coniunicacao/carfeo  de  confrma¢ao  para  o
candideto; a obtengao destas informag6es 6 de responsabilidade do candidato.
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4. DOS CANDIDATOS QUE NFCESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO

•    4.1.  0  candidato  que  necessitar de  atendimento  diferenciado  deveri,  no  ato  da  inscricao,

indicar esta opgao e declarar sua condicao em espaco especifico do fomulario de solicitacao
de inscrigiv.

4.2. A solicitagao de condi¢6es especiais see atendida obedecendo a criferios de viabilidade
e de razoal>ilidade.

4.3.  0  candidato  devefa  verificar no  endere¢o  eliranico  www.mamangua[.e.Db.gov.br    a
resposta ds solicitap6es de Atendimento Diferenciado, na data provivel do dia 07 de mapo de
2020.

4.4. 0 candidate que necessitar de atendimento diferenciado e que nao realizar a solicita¢ao
conforme instrng6es constantes neste Edital fare a prova nas mesmas condic5es dos demais
candidatos.

4.5.  0  candidato  que  nao  enviar  us  documentos  conforme  o  item  4.1,  rnesmo  que  tenha
declarado  no  momento  da  inscri¢ao,   tern   sua  solicitapao  de   atendimento  diferenciado
indeferida e fare a prova nas mesmas condiq6es dos demais candidatos.

4.6.  0 surgimento de necessidade  de atendimento diferenciado ap6s as datas estabelecidas
deveri seguir ds detemrinac5es do item 4. 1, desconsiderando-se as datas e considerando-se o
carater de urgchcia, e ser5o analisados e atendidos obedecendo a criterios de viabilidede e
razoal]ilidade.

5. DA PROVA

5.1. 0 Processo Seletivo constard da realizaqao de prova escrita/bbjetiva de Conhecimentos
Bisicos, de carater eliminat6rio e classificat6rio, com quest6es distribuidas conforme a tabela
abaixo:

TABEIA 11 - PROVAS

Prova/Area                       de Total                de Valor       de       cada Total de Pontos
Especialidade Quest6es       a Questao

Medicina     Preventiva     eSocial 10 2,0 20,0

Clin ca Medica 10 2.0 20,0
Clin ca Cirirgica 10 2,0 20,0

J
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Pediatria 10 2,0 20.0
Ginecologia e ObstetriciaTotaldeOuest6es 10 2,0 20,0

50 Pontuacao Maxina loo,0

5.2.   0  processo   seletivo   sera  realizado  na  Escola  Municipal  de   Eusino   Fundamental
IRACEMA SOARES, situado a Rua Senador Rui Cameiro,  146, Cep: 58280-000, municipio
de Mamanguape, estado da Paraiba, nas salas i e 2.

5.3.Cadaquestaodaprovateraovaloremconformidadecoma..Tabelall-Provas",presente
no item.

5.4 deste Edital, e tern o formato de mriltipla escolha, com cinco altemativas ("a", "b", "c",
"d" e "e"), das quais apenas 1 (uma) sera correta.

5.5. 0 candidato deveri assinalar as respostas na Folha de Respostas Personalizada, que sera
o iinico documento valido para a correcao da prova.

5.6.0preenchimentodaFolhadeRespostasserideinteiraresponsabilidadedocandidatoque
devefa proceder em conformidade com as iustrue6es especificas contidas na capa do Cademo
de Provas  ou outras informac6es  fomalizadas que passarao a fazer parte deste edital.  Em
hip6tese alguma haveri substituigao da Folha de Respostas por erro do candidato.

5.7. 0 preenchimento da Folha de Respostas sera de inteira responsabilidade do candidato.

5.8.0candidatodeverimarcarnaFolhadeRespostasPersonalizada,somenteumadasopg6es
(altemativas)  de  respostas,  sendo  atribuida  nota  zero  a  quest5o  com  mais  de  uma  opcao
marcada, sem opeao marcada ou, ainda, com emenda ou rasura, ainda que legivel.

5.9.NamarcapaodaFolhadeRespostas,o.candidatodeveripreencherintegralmenteoespago
reservado da opeao escolhida, com caneta esferogrifica de tinta azul ou preta e fabricada em
material transparente, no momento de realizapao da prova, conforme orientapao contida na
capa da prova e na pr6pria Folha de Respostas.

5.10.  A COREME,  por meio  da Comissao  Pemanente de  Processo  Seletivo,  reserva-se  o
direito  de  alterar o  horirio,  o  local  e  as  datas  de  realizapao  da prova.  Responsal.iliza-se,
contudo, por dar ampla divulgapao, com a devida antecedencia, a quaisquer altera¢5es.

5.11.  A  aplicagao da prova objetiva  sera realizada em  08  de maxpo de 2020  (domingo)  das
08:00 horas as  12:00 horas.

5.12.  0 candidato devera comparecer ao local determinado para a realizapao da prova com
antecedenciam{nimade30(trinta)minutosdohorinoprevistoparaofechamentodosport6es,
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munido apenas de documento de identificacao. Somente sera perinitida garrafa transparente e
sem r6tulo, bern como alimentos em embalagem lacrada ou transparente. Nao sera permitido

•     ao candidato portar: telefone celular, notebook, tablet,  ipod, ipad. palmtop, pager, bip, pen

drive,  receptor,  gravador,  agenda  eletr6nica,  calculadora  eletr6hica,  rel6gio  de  qunlquer
esp6cie,  walkman,  maquina  fotogrifica,  chaves  integradas  com  dispositivo  eletr6nicos,
controle de alarme de carro e moto, controle de portao eletr6nico, quaisquer tipos de bolsas e
carteiras,brincos,pulseiras,cintos,prendedoresdecabelocomestruturasmetalicas,correntes,
piercing, bottons, an6is, 6culos de sol, armas, qunisquer acess6rios de chapelaria (tais como
chap6u,  bode,  gorro etc.).  Nao  sera permitido o uso  de  lapis,  lapiseira/grafite  de qualquer
esp6cie e borracha durante a reali2ag5o da prova.

5.13.  Serao aceitos apenas os seguintes documentos de identificapao: Carteira de Identidade
Civil  (CI),  Carteira  de  ldentidade  Profissional,  Carteira  de  Trabalho  e  Previd6ncia  Social
(CTPS),  Carteira  Nacional  de  Habilita¢ao  (CNH)  e  Passaporte.  Qualquer  documento  de
identificapao  deveri  ser  apresentado  com  fotografia  recente,  que  possibilite  a  perfeita
identificapfro do candidato.

5.14. N5o serao aceitos como documentos de identidade: certid6es de nascimento, CPF, titulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade, nem documentos ilegiveis, n5o-identificaveis e/ou danificados.

5.15.Naoseriaceitac6piadodocumentodeidentidade,aindaqueautenticada,nemprotocolo
do docunento.

5.16.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizag5o da prova,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deveri ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrincia em 6rgao polieial, expedido ha, no maximo 90
(noventa) dias, ocasiao em que poderi ser submetido a identificapao especial, compreendendo
coleta de dados, de assinaturas e de impre.ssao digital em formulario pr6prio.

5.17. A identificacao especial poderi ser exigida, tamb6m, ao candidato cujo documento de
identificapaoapresenteddvidasrelativas.afisionomiaouaassinatundoportador.0candidato
que  se negar a ser identificado  tern  sua prova  anulada e,  com  isso.  sera  automaticamente
eliminado do Processo Seletivo.

5.18. Nos dias de realizap5o da provao o candidato que descumprir as instnic5es especificadas
mos items 5.11 a 5.17 sera impedido de ter acesso ao recinto da prova, nao poderi fazer a prova
e sera, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.

5.19. Durante o periodo de realizapao da prova, o Documento de ldentificac5o do candidato
deved ficar disporivel, para os aplicadores de prova de cada sala, sobre a carteira.

+:i
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5.20.  0 candidato que chegar ap6s o horirio de inicio da prova tern vedada sua entrada no
piedio e sera automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

5.21. 0 candidato que adentrar ao piedio de realizacao da prova (observado o disposto mos
items 5.12 e 5.17) deveri, impreterivelmente, estar na sala/reeinto de aplicapao ate o prazo do
iniciodaprova;casonaoestejaatemponasala/recinto,mesmoestandodentrodopr6dio,sera
automaticamente elininado do Processo Seletivo.

5.22. A prova tera duragao de 04 (quatro) horas, a partir do horirio de inicio, sendo vedado
ao  candidato  ausentar-se  da  sala  antes  do  t6rmino  das  horas  acina  citadas,  exceto  para
utilizacao de banheiro, somente com acompanhamento do fiscal.

5.23.Pormotivodeseguranca,ocandidatodeverapermanecernolocalderealizapaodaprova
ao menos por 01 (uma) horas ap6s o inicio delas.

5.24. Nao sera permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando amas, n5o
havendo estrutura suficiente no. local da prova para guarda e acondicionamento de arma de
fogo, ainda que provis6rio.

5.25. A COREME n5o se responsabilizari por perdas ou extravios de documentos, objetos ou
de equipamentos eletr6nicos ocorridos durante a realizap5o da prova, nem par danos neles
causados.

5.26.  Durante  a  realizapao  da  prova,  nao  sera permitida  nenhuma  esp6cie  de  consulta  ou
comunica¢ao entre os candidatos, nem a utilizapao de livros, c6digos, apontamentos, apostilas,
r6guas,   calculadoras,   manuais,   dicionarios,   impressos,   anotap6es  ou  qualquer  material
semelhante.

5.27.  Tern  sua  prova  anulada  e  sera  automaticamente  eliminado  do  processo  seletivo  o
candidato que, durante a sua realizacao:

a) for suipreendido dando ou recebendo auxilio para a execngao da prova;
b) utilizar-se de livros,  maquinas de calcular ou equipamento  similar,  dieiohario, notas ou
impressosquenaoforemexpressamentepemitidosouquesecomunicarcomoutrocandidato;
c) for suxpreendido portando (mesmo que desligado) quaisquer aparelhos eletr6nicos e objetos
citados no item 5.12 deste edital;
d)sedurantearealizap5odaprovaqualquer°umdosobjetoscitadosnaalineaanterior(mesmo
que recolhido e estando lacrado embaixo da carteira) emitir qualquer sinal.
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicaeao da prova,
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
I) nfro entregar o material da prova ao t6mino do tempo destinado a sua realizapao;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a prova e/ou a folha de respostas;
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i) descumprir as instruc6es contidas no cademo de provas e na folha de respostas;
j)  perfurbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em  comportamento•    indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovapao prdpria ou de
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;
I) nao permitir a coleta de sua assinatura e/ou digitais;
in) for surpreendido portando anotac6es, que nao os permitidos;
n) nao permitir ser submetido ao detector de metal;
o)se,aqualquertempo,forconstatado,pormeioeletr6nico,estatistico,visual,grafol6gicoou
por investigap5o policial, ter o candidato utilizado de processos ilicitos.

5.28. A COREME  recomenda que o candidato nao leve nenhun dos objetos citados no item

5.12 no dia de realizapao da prova.

5.29.  A COREME nao  ficari responsavel pela guarda de quaisquer dos objetos citados no
item 5.12 deste editaL.

5.30. A COREME nao se responsabilizafa por perdas ou extravios de documentos, objetos ou
de equipamentos eletr6nicos ocorridos durante a rea]iza¢ao da prova, nem por danos neles
causados'.

5.31.  Motivari  a elihinapao do  candidate do Processo  Seletivo,  sem prejuizo das  san¢6es
penais cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das norTnas definidas neste Edital
ou a outros relativos ao Processo Seletivo, mos comunicados, ms Iustruc6es ao Candidato ou
nas Instruc6es constantes da prova, ben como ao tratamento incorreto e descortes a qualquer
pessoa envolvida na aplicapao da prova.

5.32. No dia de realizac5o da prova, nao serao fomecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicagaodestase/oupelasautoridadespresentes,informap6esreferentesaoseuconteddoe/ou
aos crit6rios de avaliacao e de classificapao.

5.33, 0 descumprimento de quaisquer d;s instruc6es supracitadas implicari a eliminapao do
candidato, constituindo tentativa de fraude.

5.34.  As  despesas decorrentes  da participapao em todas as etapas e dos procedimentos do
processo seletivo de que trata este Edital correrao totalmente por conta dos candidatos.

5.35. Nao sera permitido ao candidato levar a Folha de Resposta e o Cademo de Quest6es.

5.36. Somente o Gabarito Rascunho podefa ser levado para posterior conferencia.

5.37. Nao sera permitido ao candidato fumar durante a realizapao da prova.

•..,   :...-.
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5.38. Os eventuais erros de digitagao verificados na confirmacao da inscricao do candidato
•    quanto a nome, ndmero de documento de identidade, sexo, data de nascimento, etc. deverao

ser  corrigidos  somente  no  dia  de  aplicapao  da  prova  objetiva  em  ata  de  sala,  e  6  de
responsabilidade do candidato solicitar ao Aplicador de Prova a alteracao.

5.39. Nao haveri repetic5o ou segunda chamada de prova, em nenhuma hip6tese.

5.40. 0 candidato nao poderi alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizapao da prova
como justificativa de sua ausencia.

5.41. 0 nao comparecimento as provas, qualquer que seja o motivo, caracterizafa desistencia
do candidato e resultari em sua eliminapao automatica do Processos eletivo.

5.42.  0  candidato,  ao  teminar  a  prova,  entregari  ao  fiscal, juntamente  com  a  Folha  de
Respostas, o Cademo de Quest6es. n5o sendo permitido ao candidato, em hip6tese alguma,
levar os mesmos.

5.43.  No  dia da realizaeao da prova, na hip6tese  de o nome do candidato nao constar nas
listagens  oficiais  relativas  aos  locals  de  prova  estabelecidos  no  edital  de  convocagao,  a
COREME  procederi  a  inclusao  do  candidato,  mediante  da  comprovapao'  de  iuscricao
realizado dentro do prazo previsto na Tabela I do item I . I , com o preenchimento de formulario
especifico.

5.44. Constatada a improcedencia da inscrieao, a mesma sera automaticamente cancelada, sem
direito a reclamapao, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela deconentes.

5.45. Nao havefa, por qunlquer motivo, prorrogapao do tempo previsto para a aplicac5o da
prova em virfude de afastamento do candidate da sala de prova.

5.46. Ao candidato s6 sera pemitida a realizapao da prova na data, local e hordrio constantes
neste    edital    e/ou    futuros    editais/aditamentos    divulgados    no    endereco    eletr6nico
www.inamanguape.pb.gov.br .

5.47. Serao convocados em cada sala tres c,andidatos para assinar a ata de sala por ocasiao da
abertura do lacre do pacote de provas, antes do inieio da Prova Objetiva.

5.48. Devefao permanecer em sala, pelo menos dois candidatos ate o encerramento da prova,
onde assinarao a ata de sala do fechamento do pacote de provas.

car
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5.49.  A COREME objetivando garantir a lisura  e a idoneidade  do Processo  Seletivo, bern
como  sua  autenticidade,  poderd  solicitar aos candidatos, quando  da aplicaqao da prova,  a

•    autenticagao digital na Folha de Resposta do candidato.

6. DA CLASSIFICACA0 DOS CANDIDATOS

6. I . A nota geral da prova objetiva sera a resultante da soma dos valores atribuidos as provas
de especialidades que a comp6em 100°/o da nota geral.

6.2.  Sera desclassificado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 50%
(cinquenta por cento) dos pontos totais da Prova Objetiva (ver Tabela 11 do item 5. I ).

6.3. 0 candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa
de Valorizacao do Profissional da Atengao Basica (PROVAB) receberi pontuapao adicional
de I 0% (dez por cento) na nota obtida na prova.

6.4.  Para fins de iuscricao no processo seletivo, os medicos deverio apresentar declarapao
emitida pela Secretaria de Gest5o do Trabalho e Educapao na Sabde do Mihisterio da Satide
(SGTES-MS) de que estao participando do PROVAB. Para isso, o candidate deverd entregar
a referida declarapao ao Fiscal de Prova, exclusivamente na data da Prova Objetiva.

6.5 Ser5o considerados aptos para utilizar a pontuap5o adicional de 10% (dez por cento) todos
os medicos que confirmarem inicio de atuapao no PROVAB a partir de 2012 e concluido o
prograna,  por meio de documenta¢ao emitida pela  SGTES-MS,  desde que nao tenham  se
beneficiado desta pontuacao em processos seletivos anteriores.

6.6  0s  candidatos  serao classificados,  em  ordem  decrescente,  tendo por base  a soma  dos
pontos obtidos.

6.7.  Em  caso  de  empate  para  o  preenchimento  da dltima  vaga  prevalecerao  os  seguintes
crit6rios, sucessivamente:

a) Malor nhmero de pontos nas quest6es de Medicina Preventiva e Social da Prova Objetiva;
b) Persistindo o empate,  ted preferfencia o candidato  com  mais  idade  (em  observancia ao
Paragrafo Unico do art. 27 da Lei 10.471/03 qei do Idoso).

6.8.  A  admissao  ao  Programa  de  Residencia  em  Medicina  de  Familia  e  Comunidade  da
COREME   Mamanguape   sera   feita   mediante   processo   classificat6rio   dos   candidatos
habilitados, com o aproveitamento ate o limite das vagas fixadas.

7. DOS RECURSOS

#``
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7.I.Serdadmitidorecursoisquest6esdaprovaobjetivaegabaritoprel.iminar,exclusivanente
via internet, entre os dias 09 a I I de marqo de 2020.

7.2.    Os    recursos    deverao   estar   devidamente    fundamentados,    com   as   bibliografias
conespondentes, e sem identifica¢o do interessado no corpo do recurso.

7.3. Nao serao considerados os recursos que nao estiverem de acordo com os itens 7. I e72.

7.4. Todos os recursos dentro dos padr6es exigidos serao analisados e, em havendo alterae6es
de  gabarito,  serao  divulgadas  no  endere9o  eletr6nico  www.mamangunoe.Db.gov.br  .  Nao
serao encaminhadas respostas individuais aos candidatos. Nao serao aceitos recursos relativos
ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de Resposta.

7.5. Em nenhuma hip6tese serao aceitos pedidos de revisao de recursos ou recurso de gabarito
ofic ial definitivo.

7.6.   Admitir-se-i   urn  ihico   recurso   por   candidato.   para   cada   questao,   devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.

7.7. Se do exame de recursos resultar em anula¢o de item integrante de prova, a pontuaeao
conespondente a esse item sera atribuida a todos os candidatos, independentemente de terem
recorride.

7.8. Se houver alteragiv, por forca de impugnap6es, de gabarito provis6rio de item integrante
de  prova,  essa  alterae5o  valeri  para  todos  us  candidatos,  independentemente  de  terem
recorrido.

7.9. A resposta aos recursos a Prova Objetiva sera publicada ate o dia  12 de maxpo de 2020
no site www.mamanguaDe.Db.gov.br.

7.10. Havendo alteraqfro de gabarito proveniente de deferimento de qualquer recurso, havefa
nova e definitiva publica¢ao do gabarito oficial no site
13 de marco de 2020.

ov.bi. no dia

7.11. Recursos cujo teor desrespeite a banca serao preliminarinente indeferidos.

7.12. Os recursos intexpostos em desacordo com as especifica¢6es contidas neste Edital n5o
serao avaliados.

fuB|°DsfiN¥|&UE[FM°ESDPcA]&[f3EFA#LAEM&5#gNU,LDAADNE°PROGRAMADE
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8. I . Ter concluido o curso de graduacao em Medicina, realizado em lnstituig6es devidamente
credenciadas pelo Minist6rio da  Educacao e Cultura (MEC).  Ao  inscrever-se,  o candidato

•    estari declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de graduapao em medicina ou ira

conclui-lo ate o dia 08 de marco de 2020.

8.2. Ter situac5o regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraiba
(CRM-PB).

8.3.  Os  candidatos  brasileiros,  graduados  em  Medicina  no  exterior,  deverao  apresentar
diploma revalidado por Universidade P`ibljca brasileira, registro no CRM-PB e atendimento
ao disposto na Resolugao n°  I.832/2008, de 25/02/20089 do Conselho Federal de Medicina
(CFM).

8`4. Estar em dia com as obrigap6es eleitorais, quando cabivel.

8.5. Estar em dia com o servico militar obrigatorio (se do sexo masculino).

8.6. S6 poderd realizar a matricula o candidato que, na data prevista da matricula, apresentar
certificado de conclusao do curso de medicina reconhecido e registrado no MEC e o registro
no  Conselho  Regional  de Medicina  do Estado  da  Paraiba  (CRM-PB).  Estes  quesitos  tern
caraler eliminat6rio, incluindo o prazo.

8.7. Em hip6tese alguma see pemitida matricula condicional ou fora do periodo estabelecido
nas convocat6rias processadas pela COREME.

8.8. As matriculas em primeira chamada dos candidatos aprovados serio realizadas conforme
o cronograma da Tabela I do item I.1 deste edital.

8.9.0candidatoclassificadoquenaoefetiyarsuamatriculaporfaltadadocumentapaoexigida
ou que deixar de comparecer no periodo fixado para a matricula perderi o direito a vaga.

8.10.  As vagas disponiveis resultantes da  falta de matricula, considerando o item anterior,
serao preenchidas por meio de convocacao de candidatos excedentes, por listagem divulgada
no site  ..., observada a ordem de classifica¢ao. As convocag6es subsequentes a  la chamada
serao divulgadas no mesmo endereco eletr6nico acima, com prazo de 2 (dois) dias dteis, da
data de publicaeao para a data de efetivapao da matricula.

8.11.  Sera  considerado  desistente  o  candidato  que  nao  comparecer  para  a  efetivac5o  da
matricula no prazo estabelecido no item 9. I .

8.12.  Vencido  o  prazo  ou caso  o  candidato nao  manifeste interesse pela vaga,  o pr6ximo
classificado   da   lista   sera   convocado   por   meio   de   Edital   de   Convocacao   e   assim

#`
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sucessivamente, ate o preenchimento de todas as vagas previstas neste edital ou ate o prazo
maximo de 30 dias corridos do inicio do prograna.

9. DA MATRicuLA

9.1.  A matricula sera realizada das 08:00 as  14:00 horas exclusivamente nos dias  16/03, ao
27/03/2020naCOREMEMamanguape,SituadanaSededaSecretariadeSatdedoMunicipio
de Mamanguape, na Rua. Cel. Luis lnacio, Centro, Mamanguape, no periodo especificado no
cronograma da Tabela I do item 1 . I deste edital para os candidatos convocados em primeira
chamada, ou no periodo estipulado no item 8.10 deste edital para os candidates excedentes,
convocados ap6s a primeira chamada.

9.2. A documentap5o necessaria para a matricula e indispensavel para a efetivapao da mesma
sera:

2 fotos 3x4 coloridas(recentes);
Diploma de graduap5o do curso de Medicina ou certid5o de que concluiu o curso ate o dia
de  fevereiro  de  2019.  Nos  casos  de  cursos  realizados  no  exterior,  sera  necessaria  a

revalidaeao de diploma, realizada em lustituic6es oficiais de ensino (c6pia autenticada);
c) CPF (c6pia autenticade);
d) RG: Carteira de ldentidade (c6pia autenticada);
e) Titulo Eleitoral (c6pia autenticada);
0 Comprovapao de estar em dia com as obrigap6es eleitorais;
g) C6pia de comprovante de endereco;
h) Carteira de identidade profissional (Conselho Regional de Medicina do estado da Paraiba)
(c6pia autenticada) ;
i) Inscricao como aut6nomo da Previd6ncia Social;
j)  Autorizacao  do  Conselho  Regional  de Medicina  da  Paraiba para cursar o  Programa  de
Residencia (se candidato oriundo de outros Estados da Federapao ou estlangeiro);
I) C6pia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporacao, em caso de
candidato do sexo masculino. in) C6pia da Carteira de Vacinapao atualizada e autenticada.

9.3. A nao apresentapao dos documentos exigidos dentro do prazo da matricula acanetafa em
desclassificacao do candidate.

9.4.  A  matricula  poderd  ser  realizada  poroum  representante,  por  meio  de  procuragao  por
instrumento  pdblico  ou  particular,  acompanhada  de  c6pia  autenticada  do  docunento  de
identidade do representante, com fima reconhecida, bern como da documentapao citada no
item 9.2.

9.5. Os candidatos selecionados deverao obedecer ao REGIMENTO D0 PROGRAMA DE
RESIDENCIA   EM   MEDICINA   DE   FAMiLIA   E   COMUNIDADE   DA   COREME

ffl
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9.6. 0 candidato que nao comparecer ate a data/horino limite de matricula, sera considerado
desistente; perdendo, assim, o direito a vaga.

9.7. CANDIDATO ESTRANGEIRO E MEDICO BRASILEIRO COM GRADUACAO N0
EXTERIOR: Ahem dos docunentos listados acima, este candidato devefa apresentar c6pia e
original do diploma revalidado por Universidade P`iblica Brasileira, na forma da lei e registro
no  CRM  de  acordo  com  as  Resoluc5es  CFM  I.831/2008  e  I.832/2008;  e,  se estrangeiro,
tamb6m devera apresentar c6pia e original do visto de perman6ncia, ben como proficiencia
da lingua portuguesa comprovada por instrfui¢5o oficial (CELPE-BRAS).

9.8. Ao candidato matriculado, que tenha sido incorporado em Orgarizacao Militar das For¢as
Amadas,poralistamentoobrigat6rio,seraasseguradavaganoperiodoseguintedaResid6ncia
M6dica,  confome  Resolu¢ao  CNRM  n°  4  de  30/09/2011,  mediante  matricula no  periodo
determinado no corrente ano.

9.9. Para usufruir o estabelecido no item anterior, o interessado devera eutregar a COREME,
pessoalmente ou o seu procurador, ate  10 dias ap6s o recebimento, c6pja do documento de
designacao das Fongas Armadas,  onde conste a convocaeao  obrigat6ria, juntamente  com  o
requerimento de trancamento de matricula por apenas urn ano.

10. DAS DISPOSIC6ES FINAIS

10.1. A legislaeao com vig6ncia ap6s a data de publicapao deste edital, ben como as alterac5es
em  dispositivos constitucionais,  legais e  normativos a ela posteriores nao  serao  objeto de
avaliacao na prova do Processo Seletivo.

10.2.  Todos  os  calculos  descritos  neste  ;dital  serao  realizados  com  duns  casas  decimais,
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for malor ou iguaL a cinco.

10.3. i de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicapao de todos os atos,
editais       e       comunicados       referentes       a       este       processo       seletivo       no       site

ov.br.

10,4. Nao haveri justificativa para o hao{umprimento dos prazos deteminados, nem serao
aceitos documentos ap6s as datas estabelecidas neste edital.

10.5.  Nao  serao  fomecidos  atestados,  declarapdes,  certiddes  ou  certificados  relativos  a
habilitacao,  classificaeao,  ou  nota  de  candidatos,  valendo  para  tal  tim  a  pubLicac5o  do
resultado final e homologapao em 6rg5o de divulgapao oficial. gr
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10.6. A qualquer tempo poder-se-a anular a inseri¢ao, prova ou tornar sem efeito a matricula
do candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatid5es de declarae6es ou infomac6es

•   prestadas pelo candidato ou irregularidades rm inscricao, na prova ou mos docunentos.

10.7.Ederesponsabilidadedocandidato,manterseuendereqoetelefoneafualizados,ateque
se expire o possivel prazo de matricula (ate 30 dias ap6s o inieio das aulas), para viabilizar os
contatos necessarios, sob pena de perder o prazo para matricula. caso nao seja localizado.

10.8.Havendodesist6nciadecandidatosconvocadosparaamatricula,aCOREMEprocederi,
durante  o  prazo  de  ate  30  dias  ap6s  o  infcio  do  prograna,  a  convocapao  dos  demais
classificados  ate  que  as vagas  oferecidas neste  edital  sejam preenchidas  ou ate  que  sejam
convocados todos os candidatos classificados.

10.9. AaTodos os horinos contidos neste edital referem-se ao horario do Estado da Paraiba.

10.10. Para maiores esclarecimentos o candidato devefa entrar em contato com a COREME
atrav6s do e-mail: corememme mail.com  .

10.11. Os items deste edital poderao sofrer eventuais alterag6es, atualizap6es ou aciescimos
enquanto  nao  consumade  a  providencia  ou  evento  que  lhes  disser respeito,  ate  a  data  da
convoca¢ao dos candidatos para a prova correspondente, circunstancia que sera mencionada
em edital ou aviso a ser publicado.

10.12.     Todos    os    comunicados    e    avisos    disponibilizados    na    pigina    eletr6nica
www.maman ov.br e nas iustrap5es de prova terao forca de edital.

10.13.  Os  casos  omissos  e  situac6es  nao  previstas  no  presente  edital  serao  avaliados  e
resolvidos pela COREME Mamanguape.

Miriam de Andrade Brandao
Presidente da COREME Mamanguape
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ANEX0 I - FICIIA DE INSCRICAO

FICIIA DE INSCRICAO DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENCIA DE

MEDICINA DE FAMiLIA E COMUNIDADE DO MUNIcjpIO DE MAMANGUAPEfl'B

IDENTIFICACAO:

NONE:

NACIONALIDADE                                    MUNIcipIO :

DATA DE NAsclMEr`ITo:      /    /                    ESTADo clvlL:

SEXO: (  ) FEMININO  (  ) MASCULINO

ENDEREap:

Ehun:
TELEFONES: (  )                           (   )

TIPO SANGuiNEO:           FATOR RH:

NOME DA MAE:

NONE Ire PAI:

GrmuACAo:
INSTITUICAO DA GRADUACAO :

DATA DE GRADUACAO:

DOCUMENTA

RG: ORGAO EXPEDIDOR:

CPF:

CRM(SE JA POSSUIR)

TITULO DE ELEITOR:

UF:

ZONA:

UF:

sE¢AO:

UF:
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ANEX0 11 - DOCUMENTOS 0BRIGATORI0S QUE DEVEM SER ENVIADOS

JUNTO COM A FICIIA DE INSCRICAO

C6pia (simples) da c6dula de identidade;

C6pia (simples) do cadastro de pessoa fisica - CPF

C6pia (simples) do Diploma devidamente registrado. No caso de rec6m-formados,
o atestado ou certidao de colapao de grau poderi ser apresentado provisoriamente em
substituicao ao diploma enquanto estiver sendo expedido.

Para o medico estrangeiro ou brasileiro que fez graduapao em medicina no exterior,
tamb6m serao exigidos c6pia autenticada do comprovante de revalida¢ao de diploma;
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