FUJICARE – Cuidados em Saúde
Av. Iguaçu, 1236 – Rebouças
Curitiba – PR
Fone: (41) 3259-6727 – www.fujicare.com.br
E-mail: residenciamedica@fujicare.com.br

Prova de Seleção para Residência Médica e Estágio
em Clínica Médica
Edital de Convocação
ANO 2018
A FUJICARE – Cuidados Em Saúde vem, por sua comissão de Residência Médica COREME-FUJICARE, tornar públicas as normas a seguir que regem o processo seletivo
dos candidatos a Residência e Estágio em Clínica Médica para ingresso em 2018.
Das Vagas:
A FUJICARE informa que o Programa de Residência em Clínica Médica oferece as seguintes
vagas:
•
•

Quatro (04) vagas de residência em Clínica Médica. O programa terá início em março
de 2018 com duração total de dois (02) anos, de 1º de março de 2018 a 29 de fevereiro
de 2020. Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM – MEC).
Vinte (20) vagas de estágio em Clínica Médica. O programa terá início em março de
2018 com duração total de dois (02) anos, de 1º de março de 2018 a 29 de fevereiro de
2020. Credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM).

Das Condições para Inscrição:
Não serão aceitas inscrições de médicos que tenham sido formados em cursos não autorizados
pelo MEC.
Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderão ser realizadas mediante
apresentação do diploma revalidado e do registro no Conselho Regional de Medicina. Será
exigida, ainda, comprovação suplementar do visto permanente no país.
Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o diploma deve
estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei.
Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto permanente
no Brasil.
Da Inscrição:
O candidato deverá se inscrever exclusivamente pelo site www.fujicare.com.br, das 12:00h do
dia 20/11/2017 às 23:59hs do dia 15/01/2018.
O custo para a realização do concurso será de R$ 300,00 reais que deve ser pago através dos
boletos ou das outras formas de pagamento oferecidas pelo site no ato da inscrição.
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição pelo site e efetuar o pagamento até o dia
16/01/2018.

ATENÇÃO:
•

EM CASO DE DESISTÊNCIA A TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO SERÁ DEVOLVIDA.

•

AO REALIZAR A INSCRIÇÃO O CANDIDATO DECLARA-SE CIENTE E DE
ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES EXPOSTAS NESSE EDITAL.

Da Seleção:
A seleção será constituída de duas fases:
•
•

Prova teórica (peso 9) na data de 20/01/2018 às 13:00 horas
Entrevista, análise e defesa de Curriculum Vitae (peso 1) dos dias 29/01/2018 a
02/02/2018. (Será publicada posteriormente pelo site www.fujicare.com.br)

Prova Teórica: Os candidatos deverão realizar a prova teórica nas Faculdades Opet,
localizado na Avenida Pres. Getúlio Vargas, 892, Curitiba-PR, no dia 20.01.2018 das 13:00 às
17:00 horas.
O candidato deverá se apresentar no local de prova no horário definido e não serão
tolerados atrasos. A prova será composta de 100 questões de múltipla escolha sobre os
seguintes temas: Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Clínica Cirúrgica e
Saúde Pública/epidemiologia. (Vide referências bibliográficas no fim deste edital).
Resultado da primeira fase: A fim de não prejudicar o desempenho dos candidatos na segunda
fase, será divulgada uma lista convocatória contendo somente o nome dos candidatos que
obtiverem desempenho acima da nota de corte equivalente a 5,0 (cinco) em ordem
alfabética. O resultado da primeira fase juntamente à convocação dos candidatos
aprovados para a segunda fase será divulgado pelo site www.fujicare.com.br no dia
26/01/2018 a partir das 10:00 horas.
Entrevista, Análise e Defesa de Curriculum Vitae: A sequência de chamada dos candidatos
será obedecida conforme a ordem alfabética. O candidato deverá fazer uma breve
apresentação oral (memorial), salientando dados pessoais, formação acadêmica e pontos
mais importantes do currículo. O modelo do Curriculum Vitae encontra-se no final deste
edital. A data e horário desta fase serão publicados no site www.fujicare.com.br no dia
26/01/2018 a partir das 10:00 horas.
Do Resultado final:
A nota final será por média ponderada, sendo peso 9 para a primeira e peso 1 para a segunda
fase, e os candidatos classificados em ordem decrescente. Serão classificados os candidatos
com as maiores notas, sendo os 4 primeiros para a residência médica e os 20 próximos para o
estágio.
O resultado final será divulgado ao término da segunda fase no site da FUJICARE no dia
02/02/2018 a partir das 10:00 horas. Os aprovados deverão comparecer ao setor administrativo
da Fujicare Cuidados em Saúde no período de 06.02.2018 a 09.02.2018 das 09:00 às 17:00
horas para confirmar sua vaga e receber as primeiras orientações. Caso não ocorra neste prazo,
os próximos candidatos serão chamados e, assim, sucessivamente até o preenchimento das
vagas.
Das Datas:
•
•
•
•
•
•
•

Prova Teórica com quatro horas de duração: 20.01.2018, das 13:00 às 17:00 horas.
O gabarito provisório será divulgado no dia 21.01.2018 a partir das 10:00 horas.
O resultado da primeira fase e o gabarito definitivo serão divulgados no dia
26.01.18 a partir das 10:00 horas.
Entrevista, Análise e Defesa de Curriculum Vitae (dos dias 29/01/2018 a 01/02/2018)
Resultado final no dia 02/02/2018 a partir das 10:00 horas.
Homologação do resultado final no dia 05/02/2018.
Período de matrículas - do dia 06/02/2018 a 09/02/2018.

Dos Recursos:

Caberá interposição de recurso dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a partir
da publicação de Edital ou avisos pertinentes ao concurso, da divulgação do gabarito e resultado
das provas e da divulgação do resultado final. O recurso final deverá ser interposto por petição
fundamentada, direcionado à Comissão do Processo Seletivo do Concurso da Residência
Médica, devendo ser entregue e protocolado no Setor Administrativo da FUJICARE.
Para cada questão, o recurso terá um custo de R$ 50,00 reais que deve ser pago quando do
protocolo no setor administrativo da Fujicare Cuidados em Saúde, situada na Avenida Iguaçu,
1236, Curitiba-PR.
O recurso será apreciado pela Comissão do concurso e o resultado será comunicado ao
requerente nos próprios autos do recurso, no prazo de 24 horas da sua interposição, sendo dada
ciência ao candidato no mesmo local onde foi feita o protocolo solicitação.
Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a
prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante do gabarito provisório,
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido.
Se houver alteração de gabarito em virtude de questionamentos apresentados pelos candidatos,
essa alteração será divulgada no gabarito oficial. www.fujicare.com.br.
Da Matrícula
A data da matrícula do candidato classificado será realizada entre os dias 13/02/2018 e
16/02/2018.
Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à COREME os seguintes documentos
(originais e cópias autenticadas):
• Foto 3x4 colorida, atual;
• Cópia da cédula de identidade;
• Cópia do CPF (atualizado junto à Receita Federal);
• Fotocópia da carteira de médico do CRM do Paraná;
• Cópia do Diploma do curso de Medicina ou declaração de conclusão do curso;
• Cópia do registro do Diploma de Medicina junto ao CRM.
A formalização da matrícula se dará mediante:
a) assinatura do contrato de matrícula.
b) assinatura do termo de compromisso do com o programa e a regulamentação da
FUJICARE.
c) preenchimento do cadastro fornecido pela FUJICARE.
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do presente processo seletivo.
Este Edital entrará em vigor a partir da data da publicação.
Curitiba (PR), 20 de novembro de 2017.

Dr. Carlos Cesar Munemori Fujisawa
Presidente da Comissão de Seleção 2017
FUJICARE – Cuidados em Saúde

NORMAS PARA O CURRICULUM VITAE PARA
CONCURSO DE RESIDÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA
2017
•

DADOS PESSOAIS:
•
•
•
•

•

GRADUAÇÃO EM MEDICINA:
•
•
•

•

Instituição;
Início-Término;
Histórico.

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO:
•
•
•

•

Nome;
Endereço;
E-mail;
Telefone.

( ) REALIZOU (favor listar os estágios realizados)
( ) NÃO REALIZOU
Nota de Estágio Obrigatório;
Quantidade de horas de cada estágio.

MONITORIAS OU BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
•
•
•

( ) REALIZOU
( ) NÃO REALIZOU
Área realizada
Período de vigência da Bolsa.

•

APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS (trabalhos em que o candidato foi
autor principal ou apresentador);

•

PUBLICAÇÕES:
•
•

•

( ) REALIZOU
( ) NÃO REALIZOU
Periódicos (indexados e não-indexados) (referências)

IDIOMA – INGLÊS/OUTROS IDIOMAS:
•

INGLÊS

•

Escreve
• ( ) Ótimo
Lê
• ( ) Ótimo

•

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

•

Fala
• ( ) Ótimo

( ) Regular

•

OUTROS IDIOMAS: __________________

•

Escreve
• ( ) Ótimo
Lê
• ( ) Ótimo
Fala
• ( ) Ótimo

•
•

•

( ) Bom

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

PARTICIPAÇÂO EM EVENTOS NA ÁREA.

OBS.: TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI CONSTANTES DEVEM TER COMPROVANTES ANEXADOS.
SOMENTE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES COM CURRÍCULOS NESTE FORMATO.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA:
SAÚDE COLETIVA:
Rouquayrol, Maria Z., Epidemiologia & Saúde, 7a. edição, 2013, Guanabara
Koogan;
Giovanella, Lígia, Políticas e Sistema de Saúde no Brasil, 2ª. edição, 2008,
Fiocruz;
Gusso, Gustavo. Lopes, José Mauro Ceratti, Tratado de Medicina de Família e
Comunidade, 2ª edição, 2012, Artmed.
PEDIATRIA
Lopes, Fabio A., Tratado de Pediatria, 4ª. edição 2017, Manole;
NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert
Kliegman. 19ª Edição. Elsevier. 2013.
CLÍNICA MÉDICA
Harrison, Medicina Interna de Harrison, 19ª. edição, 2017, Mcgraw Hill e Artmed;
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de Clínica Médica. 2.ed. Roca, 2009.
CLÍNICA CIRÚRGICA
Townsend, Beauchamp, Evens, Mattox,. SABISTON Tratado de Cirurgia,
9a.edição,
vol I e II, 2014, Saunders Elsevier;
ATLS - American college ou surgeon - 9ed. 2014;
Trauma - Kenneth mattox - 7a ed. 2013.
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Zugaib. Marcelo, Zugaib Obstetrícia, 3a. ed., 2016, Manole;
Berek, Jonathan S., Tratado de Ginecologia, 15a. ed., 2016, Guanabara Koogan;
Lenig, CAS. Síntese Ginecológica – 2010;

