
 

MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE SÃO LOURENÇO DO SUL 
EDITAL 2017/01 

 

PROCESSO SELETIVO DO  PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA (PRMP) 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Residência Médica em Psiquiatria é uma modalidade de educação profissional, de caráter 

interdisciplinar, desenvolvida em ambiente de Integração Ensino e Serviço, mediante trabalho sob 

supervisão (trabalho educativo). Fundamentada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

Residência orienta e acompanha atividades de Atenção Integral à Saúde em serviços assistenciais da 

rede pública (própria, contratada ou conveniada do SUS), sendo os campos de práticas na Rede de 

Saúde que compõe a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - Unidades de Atenção Primária à Saúde 

(UBS/ESF), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de assistência a adultos, infância e 

adolescência, álcool e outras drogas e leitos especializados em Saúde Mental no Hospital Geral. 

A Coordenação do Programa de Residência Médica (PRM) torna público que, no período de 

11 de Setembro a 16 de Outubro de 2017, estarão abertas as inscrições à seleção para o curso de 

Residência Médica, para o ano de 2018 no Programa, conforme descrito a seguir: 

1. PROGRAMAS 

 

PROGRAMA 

 

Nº DE VAGAS 

 

DURAÇÃO 

 

PRÉ-REQUISITO 

 

Residência Médica em Psiquiatria* 

 

 

05 

 

 

 

03 anos 

 

Graduação em Medicina 

 

 

 

 
* Os Locais de Profissionalização correspondem a serviços na Rede de Saúde do Município, podendo contar com Unidades de 

Aprendizagem em Ensino em outros municípios que mantenham acordos de cooperação técnica com  o Município de São Lourenço do 
Sul - com carga horária de 60 horas, em Regime de Dedicação Integral. Os Residentes receberão, mensalmente, enquanto 
permanecerem cursando o Programa, bolsa no valor de R$ 3.330, 43 (Três mil e trezentos e trinta reais com quarenta e três centavos), 
sob responsabilidade integral do Ministério da Saúde, o qual poderá ser corrigido  conforme resoluções da CNRM – MEC. 

 

 
 
 
 



2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
2.1.1. Nacionalidade Brasileira ou estrangeira na forma da Legislação Federal; 

2.1.2 Graduação em Medicina em escola brasileira ou ser concluinte em 2017 de Curso de Medicina, 

em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma reconhecido por Universidade Pública 

Brasileira;  

2.1.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

2.1.4 Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;  

2.1.5 Estar de acordo com as normas do presente processo seletivo público. 

 

3. INSCRIÇÕES  
 
3.1 As inscrições serão realizadas, no período determinado no Cronograma de Execução, diretamente 

e exclusivamente nos sites www.amrigs.org.br, no período de 11 de Setembro de 2017 à 16 de 

Outubro de 2017 (até o horário limite das 23h59min).  

3.1.2 As informações gerais estão contidas na íntegra no Edital nos sites www.amrigs.org.br, e 

www.saolourencodosul.rs.gov.br.  

3.1.3 O candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição eletrônico, selecionando a cidade 

em que pretende prestar a prova, se participa do Programa de Valorização do Profissional de Atenção 

Básica – PROVAB, o objetivo do Exame e, se for o caso, o(s) PRM(s) de seu interesse. A seguir, 

deverá imprimir o documento para pagamento de taxa de inscrição. O valor do boleto será igual ao 

somatório da taxa do Exame 2017 com as taxas dos PRM que o candidato optou. No caso do  PRM 

do Município de São Lourenço do Sul o valor é de R$ 180,00. 

 

4. SELEÇÃO  
 
 O processo seletivo será composto de duas etapas.  A primeira será constituída de uma prova 

objetiva; a segunda contará com análise e argüição de Currículum Vitae. 

 
4.1 DA PRIMEIRA ETAPA – DA PROVA ESCRITA –Peso 9,0 (nove) 
 
4.1.1 Prova escrita com igual número de questões nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Preventiva e Social, constituída pelo Exame 

AMRIGS 2017, conforme orientações do Edital da AMRIGS. 

4.1.2 Calendário da Primeira Etapa:  

a) Data da Prova Escrita: 19 de novembro de 2017, com local, horário e demais informações 

constantes no Edital AMRIGS.  



b) Divulgação do Gabarito Preliminar – 19 de Novembro de 2017, ás 20 horas no endereço 

www.amrigs.org.br.  

c) Disponibilização da Prova Teórico-Objetiva no site – Fundatec, no endereço www.amrigs.org.br – 

20 de novembro de 2017.  

d) AMRIGS disponibiliza no site da www.amrigs.org.br, link para impressão do boleto bancário para 

candidatos que tenham interessem em interpor recurso – prazo 20 e 21 de novembro de 2017.  

e) Data para recurso contra Gabarito Preliminar – 23 de novembro de 2017.  

f) Divulgação das Grades e Respostas (mediante CPF e Senha), no endereço www.amrigs.org.br. 

04 de dezembro de 2017.  

g) Divulgação dos aprovados por instituição – 06 de dezembro de 2017 - no endereço 

www.amrigs.org.br.  

h) Divulgação dos aprovados Exame AMRIGS – com média 60% ou mais – 13 de dezembro de 2017 

no endereço, www.amrigs.org.br.  

i) Publicação de boletim de desempenho com notas (consulta mediante aposição de CPF e senha do 

candidato) – 13 de dezembro de 2017, no endereço www.amrigs.org.br. 

j) Em São Lourenço do Sul será considerado aprovado para a segunda etapa, os alunos que obtiverem 

no mínimo 50 % dos acertos do Exame amrigs. 

 

5 DA SEGUNDA ETAPA – AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS DOCURRÍCULUM VITAE, Peso 

0,5 EARGÜIÇÃO DO CURRICULUM VITAE Peso 0,5. 

 

5.1.2 O Programa de Residência de São Lourenço do Sul utilizarão o Currículum vitae preenchido 

pelo candidato durante a primeira etapa, havendo necessidade de imprimi-lo e de apresentá-lo no dia 

da entrevista.  

5.1.2 Os critérios de avaliação da segunda etapa estão no anexo, 01. 

5.1.3 A segunda etapa(Avaliação do Currículo e Argüição) ocorrerá na Secretaria Municipal de 

Saúde de São Lourenço do Sul,no período de 05 a 06 de fevereiro de 2018, sob a responsabilidade 

da Coordenação e COREME do Programa.  

5.1.4 O currículo com documentação comprobatória de todos os títulos, deverá ser entregues no ato 

da entrevista.  

5.1.5 O cronograma da Argüição do Curriculum vitae com data, horário e local será publicado no 

endereço www.saolourencodosul.rs.gov.br por ordem alfabética até o dia 03 de janeiro de 2018.  

5.1.6 A Divulgação do resultado da análise e argüição será divulgado por ordem alfabética até o dia 

08 de fevereiro de 2018 no site www.saolourencodosul.rs.gov.br. 



5.1.7 A Data para entrar com recurso da análise e argüição será até o dia 09 de fevereiro de 2018, 

através do anexo 02, devendo ser encaminhado ao email: residencia.medicasls@gmail.com. 

5.1.8 Avaliação dos recursos da análise e argüição do currículo será divulgado até o dia 12 fevereiro 

de 2018. 

5.1.9 Divulgação do resultado da reavaliação do recurso solicitado da análise e argüição do Currículo 

será no dia 15 de fevereiro de 2018.  

 Os candidatos selecionados para a segunda etapa que não comparecerem à argüição estarão 

automaticamente eliminados do processo seletivo. 

5.1.10 Para os inscritos que participaram e concluíram Programa de Valorização Profissional da 

Atenção Básica – PROVAB, serão obedecidas as determinações da Resolução CNRM Nº 3, de 16 de 

setembro de 2011, da Resolução CNRM Nº 1, de 2 de janeiro de 2014 e da Lei Nº 12.871, de 22 de 

outubro de 2013.  

5.1.11 Os candidatos deverão comunicar a sua atuação no Programa e solicitar a pontuação adicional 

no momento da sua inscrição junto a AMRIGS e os classificados para a segunda etapa deverão trazer 

o comprovante juntamente com o Curriculum Vitae.  

5.2.12 Os candidatos classificados que tiverem utilizado a pontuação adicional, deverão apresentar a 

Certificação de Conclusão do PROVAB, expedida pela SGTES/MS. 

5.2.13 O candidato que não apresentar documentação para comprovação do item 5.2.10, certificado 

de conclusão do programa (PROVAB) não terá a pontuação concedida.  

 
6. RESULTADO FINAL  
 

6.1 O resultado final constitui-se em média pondera da prova escrita (9,0), da avaliação dos títulos do 

currículo(0,5) e da arguição do curriculum vitae (0,5).  

6.1.2 Na hipótese de igualdade entre dois ou mais candidatos no número de pontos da nota final, 

serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:  

a) maior número de pontos na prova escrita;  

b) maior número de pontos na avaliação do curriculum vitae;  

c) maior pontuação na argüição do currículum vitae; 

c) candidato mais velho;  

d) sorteio público.  

6.1.3 A divulgação do resultado será no dia 19 de fevereiro de 2018, no endereço: 

www.saolourencodosul.rs.gov.br. 

 



7 SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DA VAGA, ENTREGA DOS DOCUMENTOS E 
MATRÍCULA  
 
7.1 O candidato classificado deverá solicitar a confirmação da vaga enviando correspondência 

eletrônica para residencia.medicasls@gmail.com, nos dias 21e 22 de Fevereiro de 2018, informando 

nome e CPF. Após confirmação da vaga, o candidato até o dia 26 de fevereiro de 2018 para entregar 

a documentação na Secretaria de saúde de São Lourenço do Sul e efetivar a matrícula para não perder 

a vaga. 

7.1.2 A documentação de todos os candidatos aprovados deverá ser entregue,de forma presencial, na 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Executiva da COREME, Rua Senador Pinheiro Machado, 

100, Centro de São Lourenço do Sul, RS, CEP 96170000. 

7.1.3 A entrega dos documentos dos candidatos classificados e dos suplentes poderá ser realizada 

pelo próprio candidato, ou através de procuração, a serem entregues no endereço. 

7.1.4 Candidato brasileiro: a) uma fotografia recente 3x4; b) cópia da Cédula de Identidade Civil ou 

Militar (com validade indeterminada); c) cópia do CPF; d) cópia do Título Eleitoral; e) cópia da 

comprovação da situação militar (para os homens); f) cópia da Certidão de Nascimento ou 

Casamento g) cópia do diploma de graduação; h) o candidato classificado que realizou o curso de 

medicina no exterior, deverá apresentar cópia do diploma revalidado no Brasil; i) registro no 

Conselho Regional de Medicina no Brasil*; j) número de Inscrição PIS/PASEP; l) comprovante da 

solicitação de confirmação de vaga, impressa e assinada (anexo 03; m) ficha cadastral impressa e 

completa (anexo 04..  

7.2.5 Candidato estrangeiro: a) cópia do passaporte; b) visto temporário e registro junto à Polícia 

Federal; c) comprovante da solicitação de confirmação de vaga, impressa e assinada d) cópia do 

diploma de médico revalidado; e) registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil*.  

7.2.6 Para continuidade na Residência Médica o Registro do Conselho Regional de Medicina é 

obrigatoriamente do Rio Grande do Sul.  

7.2.6 A matrícula dos candidatos que confirmaram vaga será efetivada partir do dia 01 de março de 

2017. 

 

8.CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES  
 
8.1 A utilização da lista de suplentes para o preenchimento total das vagas previstas no Edital de 

Abertura de Inscrição iniciará logo após a data determinada para confirmação de vagas.  

8.1.2 Os suplentes interessados deverão observar o chamamento para ocupar vagas ociosas, através 

do endereço www.saolourencodosul.rs.gov.br, após a publicação da lista de suplentes convocados, o 



candidato terá o prazo de 24 horas para manifestar interesse pela vaga, através do e-mail 

residencia.medicasls@gmail.com, será considerado desistente da vaga, o candidato que for 

convocado e não manifestar interesse no prazo determinado. Após confirmação da vaga (conforme 

item 8.2), o candidato terá o prazo de 48 horas para entregar a documentação e efetivar a matrícula, a 

partir do qual perderá a vaga.  

 

9. DAS RESPONSABILIDADES  

 

9.1 O atendimento integral às datas e horários previstos no cronograma do processo seletivo é de 

responsabilidade exclusiva dos candidatos inscritos.  

9.1.2 Do valor a ser pago pela participação no Programa de Residência Médica: O (a) Médico(a) 

residente receberá a título de Bolsa o valor mensal de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e 

quarenta e três centavos) o valor da bolsa assegurada ao médico-residente, em regime especial de 

treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais, a ser pago até o 5º dia útil seguinte ao mês 

vencido, pagamento esse sob a responsabilidade orçamentária do Ministério da Saúde, de acordo com 

a Portaria Interministerial N° 3, de 16 de março de 2016. 

10 INÍCIO DAS ATIVIDADES: O início das atividades de todos os Programas de Residência 

Médica está previsto para o dia 01 de Março de 2018. 

 

 

SÃO LOURENÇO DO SUL, 01 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

______________________________________ 
 

MARIA FERNANDA CRUZ PENKALA DIAS 
COORDENAÇÃO DO PRMP                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

FLÁVIO JOSÉ MACHADO RESMINI 
COORDENADOR DA COREME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      



 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 
DE SÃO LOURENÇO DO SUL– PRMPSLS 

EDITAL DE ABERTURA 2017/01 
 

Anexo 01 – Formulário da prova de títulos (Peso 0,5) 
 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

1) PRODUÇÃO CIENTIFICA (Para comprovação da produção científica, será exigida a entrega de cópia da capa do livro ou de cópia do 

trabalho publicado, conforme o caso).  

 

Máximo 

0,5 pontos 

 

• Autoria e publicação de artigos científicos em revista ou periódico, (0,25 por artigo).  

• Autoria de livro e/ou capítulo de livro - 0,50 por publicação  

 

 

 

2) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (Para comprovação de participação e/ou de apresentação de trabalho científico em 
eventos científicos, serão exigidos atestados fornecidos pelos  responsáveis pelos eventos).  

 

Máximo 

1,0 pontos 

 

• Apresentação em evento, tais como, apresentação de pôster ou oral na área de interesse (Psiquiatria) 0,50 por evento. 

 

 

 

• Participação em congresso ou eventos científicos (simpósio, jornadas, encontros, seminários e afins) na área médica 0,25e 0,50 

área de psiquiatria (por evento). 

 

 

 

3) ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES (Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de declaração, emitida 
pela instituição em que foi desenvolvida a atividade) 

 

Máximo 

1,5 pontos 

 

• Estágios Extracurriculares devem, obrigatoriamente, ter ocorrido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) descritos na Portaria n° 

3088 de 2011, tais como: Centros de Atenção Psicossocial nas Modalidades I, II, III, infantil, Álcool e outras drogas, Leitos em 

Hospital Geral, Serviços Residenciais Terapêuticos, Saúde Mental em Unidades de Atenção Primária à Saúde, Programas de 

Reabilitação Psicossocial, ações ou programas de Desinstitucionalização em Saúde Mental, atendimento de urgência e emergência 

em Saúde Mental. Até 120 horas (0,25), mais de 120 horas (0,50) por atividade. (Para comprovação das experiências 

extracurriculares, será exigida documentação formal relativa à atividade) 

 

 

 

4) MONITORIAS OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA (Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de 
declaração, emitida pela instituição em que foi desenvolvida a atividade). 
 

 

Máximo 

1,0 ponto 

 

• Semestre de Monitoria ou Bolsa de pesquisa, Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Extensão - 0,25 por semestre 

• Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde-Pet Saúde - 0,50 por semestre 

 

 

5) CURSOS (Para concessão de pontuação referente a este item será exigida a entrega de declaração, emitida pela instituição em que foi 
desenvolvida a atividade). 

 

Máximo 

1,0 ponto 

 

• Cursos na área Médica: até 10 horas (0,10), até 20horas (0,15), até 30 horas (0,20), mais de 30 horas (0,25), por titulo 

 

 

• Cursos na área da Psiquiatria: até 10 horas (0,20), até 20horas (0,25), até 30 horas (0,30), mais de 30 horas (0,35), por título 

 

TOTAL  
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Anexo 02 – Formulário Padrão de Recursos Administrativos - Segunda Etapa  
 
 
Candidato  

CPF  

Telefone Email  

 
 
Argumentação: 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA: 

DATA: 

Considerações da Comissão de Seleção: 
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Anexo 03 – Formulário de solicitação de ocupação de vaga 
 
 
Candidato  

CPF  

Telefone/Email  

 
 
Solicitação 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA: 

DATA: 
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Anexo 04 – Ficha cadastral para a matrícula 
 
NOME CANDIDATO  

CPF  

TELEFONE/EMAIL  

ENDEREÇO  

NOME DO PAI 
 

NOME DA MÃE 
 

DATA DE NASCIMENTO 
 

NACIONALIDADE 
 

UF NATURALIDADE 
 

DATA DE NASCIMENTO 
 

ESTADO CIVIL 
 

COR/ORIGEM 
 

NATURALIDADE  
 

GRUPO SANGUINEO 
 

TITULO DE ELEITOR 
 

PIS/PASEP 
 

RG/ORGAO EXPEDIDOR/UF 
 

DATA DE ADMISSÃO 
 

EMAIL 
 

TELEFONE/CONTATO/ 
 

ESCOLARIDADE 
 

DATA DE EMPREGO 
 

CEP 
 

LOGRADOURO 
 

N° 
 

COMPLEMENTO/BAIRRO 
 

AGENCIA 
 

BANCO 
 

N° CONTA 
 

DEPENDENTES ECONOMICOS 
 

 
ASSINATURA: 
 
DATA: 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 

DATAS 

Publicação do edital no site da prefeitura e site amrigs 04/09/2017 

Período de inscrições prova amrigs 11/09/2017 à 16/10/2017 

Data da prova escrita amrigs 19/11/2017 

Divulgação do gabarito preliminar 19/11/2017 ás 20 horas 

Disponibilização da Prova Teórico-Objetiva 20/11/2017 

AMRIGS disponibiliza no site link para recurso 20 e 21/11/2017 

Data para recurso contra Gabarito Preliminar –  23/11/2017 

 Divulgação das Grades e Respostas (mediante CPF e Senha) 04/12/2017 

 Divulgação dos aprovados por instituição  06/12/2017 

 Publicação de boletim de desempenho com notas (consulta com CPF e senha do candidato). 13/12/2017 

Segunda Etapa – São Lourenço do Sul 05 e 06/02/2018 

Cronograma da Argüição do Curriculum vitae Publicado até 03/01/2018 

Divulgação do resultado da análise e argüição 08/02/2018 

Data para entrar com recurso da análise e argüição 09/02/2018 

Avaliação dos recursos da análise e argüição do currículo 12/02/2018 

Divulgação da reavaliação do recurso solicitado da análise e argüição do Currículo  15/02/2018 

Divulgação do resultado 19/02/2018 

Solicitação de confirmação de vaga 21 e 22/02/2018 

Entrega de documentação de matrícula 26/02/2018 

Previsão de início das atividades 01/03/2018 


