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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

EDITAL 2018 
 

Manual do Candidato 
 

Estarão abertas as inscrições para o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM PSIQUIATRIA, no período e condições abaixo 

especificadas: 

 

1- NÚMERO DE VAGAS: 03 (três) - na especialidade de Psiquiatria 

 

2- DURAÇÃO: 03 (três) anos – R1-R2-R3 

 

3- CARACTERÍSTICAS: 

3.1- Ensino de pós-graduação, sob forma de Especialização, para 

médicos graduados. 

3.2- Programa teórico e prático, com treinamento em serviço. 

3.3- CARGA HORÁRIA: A carga horária prevista, conforme a 

legislação, é de 60 horas por semana nos três anos do curso, incluindo 

plantões semanais.  

3.4- BOLSA: Serão fornecidas 36 (trinta e seis) bolsas para cada 

residente, durante todo o período de Residência, com contrato de 

autônomo, conforme a legislação em vigor.  

  

4- CREDENCIAMENTO: Credenciada pela Comissão Nacional de 

Residência Médica- SESu-MEC, Parecer nº 14/2000- Processo nº 

23.000.012700/2000-51, aprovado em 29/09/00; Recredenciada em 

fevereiro 2012.Em processo de recredenciamento, em agosto de 2017. 

 

5- INSCRIÇÕES: 

5.1- Estarão abertas no período das 0:00 h de 25 de setembro  às 

23:00 h de 03  de dezembro de 2017, apenas por e-mail 
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5.2- Poderão inscrever-se candidatos possuidores de Diploma de 

graduação em Medicina ou que venham a se graduar até o final do ano letivo 

de 2017. 
 

5.3- DOCUMENTAÇÃO: 

No ato de inscrição o candidato deverá fazer o upload de arquivo em 

formato de PDF para o e-mail roberto.ratzke@gmail.com de cópias dos 

seguintes documentos:  

a- formulário de inscrição preenchido disponível no site 

www.clinicaheidelberg.com.br  

 b- Diploma de graduação; em se tratando de candidato no último 

período do Curso Médico, documento expedido pelo referido Curso 

comprovando que o candidato deverá concluir o curso de graduação, sem 

dependência, até o final do ano letivo de 2017; 

c- Histórico escolar do curso de graduação com o Índice de 

Rendimento Acadêmico ou equivalente; 

d- curriculum vitae  

e- registro no Conselho Regional de Medicina (para os candidatos já 

graduados); 

f- carteira de identidade ou equivalente (documento com foto aceito 

como identidade em nosso país); 

g- CPF; 

i- uma fotografia recente atual (rosto) que permita a identificação do 

candidato; 

j- comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais) no Banco do Brasil- Agência 1622-5, 

Conta nº. 7404-7, em nome de Clinica Heidelberg 

k- Certificado de Conclusão de PROVAB ou Declaração de provável 

conclusão até 28/02/2018,ou Certificado de Conclusão do Programa de 

Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade (MGFC) 

ou Declaração de provável conclusão até 28/02/2018, quando houver; 

A inscrição somente será efetivada com a resposta por e-mail do 

recebimento da documentação acima. 
  

 6- SELEÇÃO: 

 6.1- A seleção dos candidatos será pública e incluirá os seguintes 

critérios: 

mailto:roberto.ratzke@gmail.com
http://www.clinicaheidelberg.com.br/
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a- Prova Escrita Geral, objetiva, a ser realizada no dia 10 de 

dezembro de 2017, às 9:00 horas, no Auditório principal do CRM-

PR, à rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340 - 

Curitiba-PR (Curitiba-PR) versando sobre conhecimentos de 

Medicina, com 10 questões de Clínica Médica, 10 de Cirurgia 

Geral, 10 de Pediatria, 10 de Ginecologia/Obstetrícia, 10 de 

Medicina Preventiva e Social, com cinco alternativas, com valor 

de 90% da pontuação, conforme a legislação. A prova terá 

duração máxima de 2 horas (até às 11 h) e duração mínima de 30 

(trinta) minutos (após a qual o candidato poderá sair da sala).O 

candidato poderá anotar o gabarito em uma folha. 

 

b- Divulgação do resultado da prova geral e o gabarito, na sede da 

Clínica Heidelberg, em 12 de dezembro de 2017, às 9:00 h, com as 

notas dos candidatos identificados. As provas não serão 

fornecidas aos candidatos. Para propósito de recurso, o candidato 

poderá ver a sua prova á Rua Padre Agostinho, 687, com 

solicitação á secretaria da instituição.  Os candidatos terão 2 

(dois) dias úteis, ou seja, até às 9 h do dia 14  de dezembro para 

solicitar recurso ou revisão das questões da prova. O resultado do 

recurso com justificativa por escrito sairá até o dia 15 de dezembro 

às 9:00 h.  

 

c- Entrevista para defesa de currículo, correspondendo a 10% da 

pontuação, para os 09 (nove) candidatos com a maior nota da 

Prova Geral, no dia 18 de dezembro de 2017, às 8:30 horas, à rua 

Padre Agostinho, 687. O currículo será avaliado de acordo com: 

Indice de rendimento acadêmico ou equivalente (10 % nota), 

Interesse pela psiquiatria (50 % nota), Conhecimento de língua 

inglesa (20 %), Publicações, monitorias, estágios externos, etc (20 

%). A nota bruta do currículo será transformada em uma nota 

padrão de 0 a 100, sendo que o melhor currículo receberá 100 e 

os restantes proporcionalmente conforme a diferença de 

pontuação com este currículo. 

 
d- Resultado final, classificatório: a ser afixado em Edital, à rua 

Padre Agostinho, 687, no dia 19 de dezembro de 2017, às 11 horas. 
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e- A partir da divulgação do resultado final, os candidatos poderão 

interpor recurso por escrito no prazo de 2 (dois) dias úteis, isto é, 

até 21 de dezembro, até às 11 hs, improrrogáveis. 
 

f- O resultado do recurso com justificativa por escrito sairá até o dia 

22  de dezembro às 11 h. 

 

g- Tendo em vista a a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

2.087/2011, a Resolução nº 03/2011, a Resolução 02/2015 da 

Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, os candidatos 

que tiverem participado do Programa de Valorização do 

Profissional de Atenção Básica (PROVAB) ou concluído 

Programa de Residência Médica em MGFC, terão em cada fase 

do concurso o acréscimo de 10 %, caso tiverem participado por 

pelo menos 01 ano do PROVAB, concluído até 28/02/2017, até o 

máximo de 10,0. 

 

7- MATRÍCULA: 

 7.1 - A matrícula dos 3 (três) primeiros classificados será realizada 

entre os dias 8 a 11 de janeiro de 2018, no horário de 8:00 às 18:00 horas; 

 7.2- No caso de desistência serão chamados, até o final de março de 

2018, os candidatos aprovados seguintes, rigorosamente conforme a ordem 

de classificação; 

 

8- REUNIÃO INICIAL: 

 

 Os médicos-residentes matriculados estão convocados para reunião 

inicial de apresentação, no dia 01 de março de 2017, às 08:30 horas, na 

sede da Clínica, à rua Padre Agostinho, 687, com a Preceptoria e Direção 

Geral. 
 

 

 

     Curitiba, 18  de setembro de 2017 
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Dr. Roberto Ratzke 

           Coordenador 
 

 
 


