EXAME AMP 2018
PROVA SELETIVA PARA CONCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM
ORTOPEDIA PELA SBOT – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA COM ÁREA DE
ATUAÇÃO EM NEONATOLOGIA.
*PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM FASE DE CREDENCIAMENTO PELO MEC.
HOSPITAL DO TRABALHADOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/18
EXAME AMP PROVA GERAL E PROVAS ESPECÍFICAS
(1ª FASE DO CONCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA - 2018)
A Associação Médica do Paraná (AMP), por meio da UCAMP, faz saber aos interessados que
estão abertas as inscrições para o Exame AMP 2018 – Prova Seletiva para Concurso de
Especialização Médica 2018 direcionado a três públicos distintos:
Candidatos:
1. Médicos que pretendem cursar o 1º ano de Especialização Médica em uma especialidade sem
pré-requisito;
2. Médicos que pretendem complementar sua formação em especialidade com pré-requisito;
3. Treineiros: Médicos e acadêmicos de medicina, somente para efeito de treinamento e
avaliação de conhecimentos, sem direito a candidatarem-se às vagas dos Programas de
Especialização Médica do Hospital do Trabalhador.
Do Programa, vagas e duração:
Programas de Especialização

Vagas Oferecidas

Duração

Ortopedia e Traumatologia

04

03 anos

Ginecologia e Obstetrícia

05

03 anos

Pediatria com área de atuação em Neonatologia

01

02 anos

DAS PROVAS
Conforme acordado com as COREMES, que utilizarão o Exame AMP/ UCAMP como prova
teórica seletiva de seus concursos de residência médica, a seleção dos candidatos será feita em
duas fases, sendo apenas a primeira de responsabilidade da AMP/UCAMP:
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- 1ª FASE
Exame AMP/UCAMP (Prova Geral) ou Provas Específicas (apenas para candidatos à residência
médica em especialidade com pré-requisito), elaboradas e aplicadas pela equipe de profissionais
designados pela AMP/UCAMP, cujos conteúdos programáticos foram embasados na
bibliografia infrarreferenciada e explicitada.
- 2ª FASE
Análise e defesa de currículo, sob a responsabilidade exclusiva dos Programas de Residência
participantes e de acordo com as normativas da Comissão Nacional de Residência Médica e
PROVAB, com o estabelecimento de critérios que retirem toda e qualquer subjetividade na
respectiva aferição.
- PROVAB
O candidato que, anteriormente à data de início do PRM, tiver participado e cumprido
integralmente o PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos programas de residência em
Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a
partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação adicional nas notas obtidasdurante o
certame, através do seguinte critério:
10% da nota para quem concluir 1 (um) ano de participação no programa;
A pontuação adicional acima prevista não poderá elevar a nota final do candidato para além da
nota máxima prevista no presente exame seletivo.
A pontuação não poderá ser usada mais de uma vez pelo candidato após matrícula em Programa
de Residência Médica.
O candidato deverá levar cópia da documentação comprobatória no dia da realização da
primeira fase.
O presente exame seguirá ainda o disposto nas Resoluções n.os02/2015, 01/2017, e respectivas
atualizações, da Comissão Nacional de Residência Médica.
CALENDÁRIO:
INSCRIÇÕES PELA INTERNET: 15/01/18 ao dia 25/01/18
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 425,00 mais taxa das COREMES
PAGAMENTOS: até meia noite do dia 26/01/2018
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 27/01/18 até 28/01/18
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO: 30/01/18 até 01/01/18
PROVA: (Prova Geral e Provas Específicas): 04/02/18
LOCAL DA PROVA EM CURITIBA: Associação Médica do Paraná
FECHAMENTO DAS PORTAS DE ACESSO: às 13h45 min
INÍCIO DAS PROVAS: 14h00
DURAÇÃO DA PROVA:
Prova Geral: 4 horas e mais 15 minutos para preenchimento do cartão de respostas.
Prova Específica: 3h e mais 15 minutos para preenchimento do cartão de respostas.
RECURSOS: até as19:00 horas do dia 05/02/2018.
RESULTADO FINAL: até 10/02/18.
ATENÇÃO
Os relógios da Comissão de Provas serão acertados pelo HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA
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LOCAIS DAS PROVAS:
As provas acontecerão em Curitiba: Associação Médica do Paraná (Cândido Xavier, 575, Água
Verde- Curitiba)
Obs.: Nas salas de provas, os candidatos não poderão manter em seu poder relógios e aparelhos
eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora, agenda eletrônica, tablet, relógio, etc.), deverão
colocá-los em bolsas plásticas especiais que permanecerão dentro da sala de prova sobre o
tablado junto com os demais pertences.
O Gabarito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, com caneta esferográfica com tinta preta
(tipo Bic), fornecido pela UCAMP.
O uso de outra cor de tinta na caneta esferográfica, para o preenchimento do gabarito, invalidará
a participação do candidato no EXAME.
Ao inscrever-se o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas nesse Edital de
Convocação, como também no Manual do Candidato, não podendo delas alegar
desconhecimento ou contra elas manifestar qualquer tipo de insurgência ou contrariedade.
No ato da inscrição o concorrente poderá fazer opções conforme vagas.
DIVULGAÇÃO DE GABARITOS:
Até às 19:00 horas do dia 04.02.2018 a Comissão de Provas publicará o gabarito das questões
objetivas na internet (www.amp.org.br), nos sites das Coremes e em edital na sede da AMP.
RECURSOS:
Após a divulgação dos gabaritos, será concedido o prazo de 24 horas para a apresentação de
recursos, que deverão ser encaminhados à AMP/UCAMP, por meio de requerimentos
devidamente fundamentados, juntamente com o comprovante de depósito bancário da taxa de
R$100,00 (Cem reais) por questão recorrida- Banco ITAÚ, conta nº 18.837-4, agência nº 1538 através dos e-mails secretaria@ucamp.org.br, com assunto Recurso Exame AMP 2017, até às
19:00 horas do dia 05.02.2018.
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:
Uma vez julgados os recursos apresentados, serão emitidos gabaritos e escores oficiais,
relativamente aos quais não caberão novos recursos mesmo adicionais ou complementares.
Os resultados serão divulgados em ordem decrescente de notas, por serviço e por área até o
dia10.02.2018.
Para fins de classificação geral dos candidatos, o EXAME AMP, tanto na Prova Geral, como
nas Provas Específicas, terá pontuação de 0 a 10.
OBS: os escores dos inscritos às vagas de treineiros não terão divulgação pública e aqueles que
obtiverem escores acima de 6,0 poderão solicitar Certificado de Pontuação.
Maiores informações ler oManual do Candidato disponível no site (www.amp.org.br).
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Os candidatos selecionados na 1ª Fase (Prova Geral) deverão prestar a 2ª fase com Entrevista
e defesa do currículo, conforme orientações abaixo:
Prova 2ª fase:
Local: HOSPITAL DO TRABALHADOR
Endereço: Avenida República Argentina,Novo Mundo, 4406
Data: 19 de fevereiro de 2018, às 19:00hs (após este horário será impedido o acesso dos
candidatos atrasados à prova).
INSCRIÇÕES
PERÍODO: de 15/01/18 a 25/01/18
LOCAL: Pelo site www.amp.org.br, preenchendo a Ficha de Inscrição, no período de 15/01/18
a 25/01/18e efetuando o pagamento em qualquer banco, até a meia noite do dia 26/01/18.
TAXAS DE INSCRIÇÕES:
Candidatos: R$425,00 mais a taxa da COREME de cada hospital, feito por emissão de boleto,
através do site www.amp.org.br.
Acadêmicos e médicos (treineiros): R$425,00, feito por emissão de boleto, através do site
www.amp.org.br.
OBS: Não serão aceitas as inscrições pagas após o dia 26/01/18.
IDENTIFICAÇÃO NO DIA DA PROVA:
Todos os participantes serão submetidos à Prova Datiloscópica e deverão apresentar:
Carteira de identidade;
Comprovante de Inscrição;
Médicos formados em outros países deverão apresentar, por ocasião da prova, diploma
revalidado pelo MEC conforme a Resolução CFM nº 1.832/2008 e/ou CRM original;
ATENÇÃO
*O gabarito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, com caneta esferográfica com tinta preta
(tipo Bic)
*O uso de outra cor de tinta na caneta esferográfica, para o preenchimento do gabarito,
invalidará a participação do candidato no EXAME.
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
A nota final será obtida pela somatória das notas da 1ª Fase (Prova Geral) com a nota obtida na
2ª Fase (Entrevista e defesa currículo), primeira fase com peso de 9,0 e segunda fase com peso
1,0. A classificação será em ordem decrescente. Em caso de empate na nota final, o desempate
ocorrerá em favor do candidato que tiver maior idade. Serão considerados os candidatos com
melhor nota até completar o número de vagas ofertadas.
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OBS: Candidato do PROVAB classificado para a Segunda Fase deverá entregar sua declaração
ao fiscal de sala antes do início da prova.
O candidato que não comparecer à segunda fase será automaticamente eliminado do concurso.
O resultado final será colocado em edital na sede da AMP e no Hospital do Trabalhador e nos
sites www.amp.org.br e www.hospitaldotrabalhador.saude.pr.gov.br, até dia 23 de fevereiro de
2018.
Na situação de não se completar o número de vagas ofertadas após serem chamados todos os
candidatos que prestaram a segunda fase, serão chamados os demais candidatos não
classificados para a segunda fase, por ordem decrescente de nota obtida na primeira fase (Prova
Geral ou Prova Específica). Em caso de notas iguais de um ou mais candidatos chamados nesta
situação, o desempate ocorrerá em favor do candidato de maior idade.
MATRÍCULAS COREME
Os candidatos aprovados para as vagas de Especialização Médica do Hospital do Trabalhador
deverão:
Efetuar a matrícula nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, no horário das 08:00h às 16:00h, na
Secretaria da Coreme – Centro de Estudos, situada na Avenida República Argentina, 4406 Curitiba/PR. O candidato que não comparecer para efetuar sua matrícula será considerado
desistente, sendo então convocado o próximo candidato da lista.
Documentos para áreas sem pré-requisito: Enviar os seguintes documentos via email para:
coreme.ht@sesa.pr.gov.br e no dia da matrícula trazer em mãos: cópia de RG, CPF,
comprovante de endereço, diploma de Médico registrado por instituição de ensino superior
reconhecida no Brasil ou declaração de estar matriculado e cursando o último período de
graduação em medicina em escola reconhecida no Brasil, carteira do Conselho Regional de
Medicina do Paraná (CRM-PR) ou comprovante de Inscrição no Conselho Regional de
Medicina do Paraná (CRM-PR) e 02 fotos 3x4 coloridas.
Para os Médicos formados em outros países deverão apresentar diploma revalidado pelo MEC,
conforme a Resolução CFM N.º 1.615/2001.
Havendo necessidade de segunda chamada nas especialidades que não preencherem suas vagas,
os candidatos serão comunicados através de e-mail e/ou telefone.
Os Programas de Especialização Médica iniciarão em 01/03/2018.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME AMP 2018
PROVA GERAL: para especialidades sem pré-requisitos, 100 questões de múltipla escolha,
com cinco alternativas e apenas uma correta, divididas por número igual de questões nas áreas
básicas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia e Medicina
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Preventiva e Social, com apenas uma alternativa correta. Abaixo, apresenta-se o seu conteúdo
programático:
As questões formuladas para a Prova Geral foram extraídas das seguintes referências
bibliográficas:
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 MauroCeratti, 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.
CLÍNICA CIRÚRGICA
Townsend, Beauchamp, Evens, Mattox,. SABISTON Tratado de Cirurgia, 19a.edição, vol I e II,
2014, SaundersElsevier.
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
Manual de Oncologia Clínica – Hospital Sírio Libanês - 2010
PROVAS ESPECÍFICAS: para especialidades com pré-requisitos:
50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta e versará
exclusivamente sobre a área básica respectiva e esta será unificada conforme o pré-requisito.
(Ex: o candidato à residência médica em Cirurgia Plástica fará prova de Cirurgia Geral).
Abaixo, apresenta-se o seu conteúdo programático:
As questões formuladas para as Provas Específicas foram extraídas das seguintes Referências
Bibliográficas:
CLÍNICA MÉDICA
Harrison, Medicina Interna de Harrison, 19ª. edição, 2017, Mcgraw Hill e Artmed.
CLÍNICA CIRÚRGICA
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Townsend, Beauchamp, Evens, Mattox,.SABISTON Tratado de Cirurgia, 19a.edição, vol I e II,
2014, SaundersElsevier.
ATLS - American college ou surgeon - 9ed. 2014
Trauma - Kenneth mattox - 7a ed. 2013
OBSERVAÇÃO
Ao inscrever-se, o candidato passa a aceitar, de forma irrestrita, as condições contidas neste
Edital e no Manual do Candidato, não podendo delas alegar desconhecimento ou contra elas
manifestar qualquer tipo de insurgência ou contrariedade.
INFORMAÇÕES
Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
Fone (41) 3024-1415
exame@amp.org.br
www.amp.org.br
COREME – Comissão de Residência Médica do Hospital do Trabalhador
Telefone: 3212-5871
Curitiba, 16 de Dezembro de 2017
Coordenação do EXAME AMP/UCAMP/2017
Dra. Silvania Klug Pimentel
Coordenadora da COREME – Hospital do Trabalhador
Dr. Iwan Augusto Collaço
Diretor Acadêmico – Hospital do Trabalhador
Dr. GeciLabres de Souza Júnior
Diretor Geral – Hospital do Trabalhador
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