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XI - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MÉDICA
ETAPAS

Datas
30/01/2014 a 07/02/2014
11/02/2014 às 8h00min

Inscrições
Data da prova
Entrega dos Currículos

Local: Div.Pós-Grad. Lato
Sensu (Unaerp).
Data: 11/02/2014 às 8h00min

Entrevista e arguição de currículo (todos os
candidatos)

Local: Div.Pós-Grad. Lato
Sensu (Unaerp).
Data: 11/02/2014 às 13h00min

Divulgação do Gabarito, resultado da 1ª e 2ª
fase

12/02/2014às 18h00min

Prazo para interposição de recursos

48 h (quarenta e oito horas)
Até às 18:00h do dia
14/02/2014

Divulgação do resultado

17/02/2014 às 18:00h

Prazo para interposição de recursos

Resultado
recursos
Matrícula

final

com

apreciação

48 h (quarenta e oito horas)
Até às 18:00h do dia
19/02/2014
dos
20/02/2014

Convocação de excedentes – 2ª Chamada
Confirmação interesse ou desistência dos
selecionados 2ª chamada
Convocação sucessiva
de
excedentes
para preenchimento de vagas

21 a 28/02/2014
06/03/2014
07 e 08/03/2014
09/03/2014

Estrutura Organizacional (Administrativa Acadêmica)
Reitora
Profa. Elmara Lucia Bonini
Assessoria Jurídica
Dra. Eny Soares
Assessoria de Gestão de Pessoas
Carlos Renato Rodrigues
Assessoria de Comunicação Institucional
Sonia Maria Camargo dos Santos
Chefia de Gabinete
Adriana A. Palmeira
Hospital Electro Bonini
Adm. Leandra Marinelli Cardoso
Técnico-Clínico Prof. Me. Fernando Marcos Gomes
Coordenadoras da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão - DEPE
Profa. Me.Sonia Maria Camargo dos Santos - Ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu
Profa. Dra. Neide Ap. de Souza Lehfeld - Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu
Profa. Me. Carmen Silvia Gonçalves Lopes - Extensão
Coordenadora da Diretoria de Assuntos Comunitários e Estudantis-DACE
Profa. Me. Vanessa França B. Panico
Assessora Administrativa Financeira
Sra. Alícia Maria Bonini Ribeiro

Comissão de Residência Médica – COREME
Coordenador da COREME
Dr. Reinaldo Bungarelli Bestetti
Vice coordenadora da COREME
Dr.ª Rose Furlan
Coordenador do Curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto
Dr. Reinaldo Bungarelli Bestetti
Supervisor do Programa de RM em Cirurgia Geral
Dr. Fernando César Ferreira Pinto
Supervisor do Programa de RM em Clínica Médica
Dr. Tufik José Magalhães Geleilete
Supervisor do Programa de RM em Medicina de Família e Comunidade
Dr. Gustavo Salata Romão

Supervisor do Programa de RM em Oftalmologia
Dr. Roberto Pinto Coelho

Representante dos Médicos Residentes em Clínica Médica
Drª. Juliane Agustini Orati

Representante dos Médicos Residentes em Cirurgia Geral
Drª. Tassiane Bonoto Horvatich
Representante dos Médicos Residentes em Oftalmologia
Drª. Glaucia Naomi Saito
Representante dos Médicos Residentes em Clínica Médica
Dr. Aldo José Bellodi

1. Informações Gerais
A Residência Médica é definida por lei como modalidade de ensino de pósgraduação,
destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço,
funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Constitui curso de pós-graduação lato
sensu que confere título de especialista reconhecido por lei. Os programas de residência médica (RM)
são regulamentados, credenciados e fiscalizados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)
da Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), e pelas comissões estaduais
(CEREM) e locais (COREME), com composições, atribuições e competências definidas por
regulamentação federal e regimento interno.

A Missão da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP é a de gerar e difundir conhecimentos
que promovam e contribuam para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, fundamentados em
princípios éticos e cristãos, com liberdade de pesquisa, inovação do ensino e da extensão, mantendo a
constante interação com contextos nacionais e internacionais.

A Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP é reconhecida como uma universidade de
referência local, regional e com uma visibilidade nacional e internacional baseada na sua tradição de
inovação, superação de desafios, colaboração interdisciplinar, qualidade dos seus cursos e pela
prestação de serviços à comunidade, indo ao encontro às necessidades sociais e de mercado.
Esta visão reconhece que a educação superior no Brasil é desafiada sempre pelas necessidades da
sociedade, do mercado e da cultura, neste novo século. A UNAERP deverá estar posicionada para aceitar
estes desafios bem como a responsabilidade de se manter como uma referência dos avanços da
educação, inovação tecnológica e científica, expressando a sua criatividade na busca de fomentar uma
atmosfera de motivação intelectual, inovação e empreendedora.

A Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, possui cinco programas de residência médica,
credenciados pela CNRM, distribuídos nas áreas de cirurgia geral; clínica médica; oftalmologia,
otorrinolaringologia e Medicina de Família e Comunidade. Os programas de RM são oferecidos,
predominantemente, nas dependências do Hospital Electro Bonini, iInaugurado no dia 10 de março de
2003, o Hospital Electro Bonini é uma das maiores e mais importantes realizações da Universidade de
Ribeirão Preto no setor de saúde. Projetado para atender os cursos da área de saúde, entre eles o de
Medicina, instalado em 1997, o Hospital funciona não só como hospital-escola para os estudantes da área
de Saúde da Universidade, mas também como Hospital de atendimento da população regional.
Para se ter uma idéia do alcance desses serviços, só a população do Distrito Leste de Ribeirão
Preto atendida pelo Hospital abrange mais de 150 mil pessoas. Como campo de estágio para alunos de
graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia,
Fonoaudiologia, Psicologia, Musicoterapia e Serviço Social, o Hospital cumpre a função de estender o
aprendizado para a área prática.

No Hospital, os serviços são disponibilizados para pacientes do Sistema Único de Saúde- SUS –
encaminhados pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde – além de pacientes particulares e de
convênios. Com uma área total construída de 9.200 metros quadrados no campus, o Hospital está
preparado para atender pacientes com conforto e infra-estrutura moderna. Os dois subsolos abrigam a
Clínica de Fisioterapia, preparada para oferecer aos usuários aparelhos adequados aos tratamentos e
pessoal técnico especializado para sua recuperação. Além disso, está equipado para realizar os mais
novos e sofisticados procedimentos de diagnóstico e intervenções de alta complexidade. Nesses dois
pavimentos também estão localizadas todas as áreas de apoio do Hospital, como Central de
Esterilização, SAME, Nutrição e Rouparia.
O térreo é destinado às consultas em diversas áreas médicas, com consultórios equipados, sala
de urgência e serviço de diagnóstico por imagem.
No primeiro andar estão, além de consultórios e setor administrativo, a enfermaria de Pediatria,
com dez leitos para o atendimento de crianças da cidade de Ribeirão Preto e região. Ali é desenvolvido
um trabalho integrado entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos que
promovem um atendimento global e mais eficiente na recuperação dos pacientes e no bem-estar de seus
acompanhantes. O trabalho da Pediatria motivou a criação do Grupo de Humanização do Hospital com
atividades lúdicas e de integração com pacientes e acompanhantes. Ao longo dessa trajetória, já foram
realizados aproximadamente mais de 1.600 atendimentos.
Outro diferencial do Hospital é o Centro Cirúrgico que conta com três salas inteiramente equipadas,
onde são realizadas cirurgias de diversas especialidades como oftalmologia, otorrinolaringologia, plásticoreparadora, ginecologia, gastroenterologia, vascular, além de cirurgia geral, pediátrica e urológica,
beneficiando pacientes do SUS, particulares e conveniados da Unimed Ribeirão Preto, que também
contam com atendimento de urgência e emergência 24 horas.
O setor de pesquisas também está firmemente alicerçado no Hospital, realizando investigações e
estudos através das ações de promoção à saúde e do ensino. Entre outras metas, o desenvolvimento das
pesquisas tem como objetivo descobrir as melhores formas de diagnósticos e tratamento de doenças –
uma maneira eficiente de incrementar o aprendizado e a capacitação profissional de alunos.
Desta forma, o Hospital realiza um atendimento de qualidade, baseado em princípios éticos e
humanísticos. Para isso, a padronização e o treinamento contínuo estão incorporados ao dia-a-dia do
hospital, onde profissionais/docentes renomados incrementam a qualidade e o avanço científico em
diferentes especialidades.
Também são realizadas atividades no Hospital Imaculada Conceição da Sociedade de Beneficência
Portuguesa de Ribeirão Preto e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria Municipal de
Ribeirão Preto, oferecendo, ainda, em seus ambulatórios gerais, atendimento primário para atender a
necessidade de cenários de prática para a graduação. Além disso, mantêm convênio com a Secretaria
Municipal de Saúde em várias áreas de promoção e prevenção à saúde.

Os programas de Residência Médica têm à sua disposição a estrutura acadêmico-pedagógica
do Curso de Graduação em Medicina, bem como de seu corpo docente, bibliotecas, laboratórios,
programas de qualificação docente e pesquisa.

ANEXOS

REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME:

NÚMERO INSCRIÇÃO:
REQUERIMENTO

À Comissão de Residência Médica UNAERP,
Como candidato à médico residente em _________________________________, do Concurso
de Residência Médica da Universidade de Ribeirão Preto ‐ UNAERP, solicito revisão do gabarito
da Prova Escrita de Conhecimentos, conforme as especificações abaixo.
_____/_______/_______

_________________________________
Assinatura do Candidato

ATENÇÃO
1. Deverá ser preenchido um formulário para cada componente da Prova.
(Ex.Pediatria, clínica médica, cirurgia, etc.)
2. Indicar o componente da prova, o número da questão, a alternativa
objeto do recurso, o gabarito preliminar divulgado e a resposta do

Componente da prova

_______________________________________________

Número da questão

(

)

Gabarito divulgado

(

)

Resposta do candidato (

)

Argumentação do Candidato
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

FORMULÁRIO MODELO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULUM VITAE PARA
CANDIDATOS QUE NÃO POSSUEM CURRICULUM LATES
Obs: O candidato que possuir o Curriculum Lattes não deverá elaborar o curriculum
conforme este modelo. Nesse caso, o mesmo deverá apresentar o próprio Curriculum Lattes
impresso (completo) à comissão organizadora.
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Filiação: Pai ‐ Mãe
Nacionalidade:
Naturalidade:
Data de nascimento:
Estado civil:
RG:
CPF:
Carteira de identidade médica:
Endereço:

2. HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA
3. MONITORIA OFICIAL
3.1‐Tempo de exercício

4. BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA
4.1 ‐ Agência financiadora
4.2 ‐ De serviços e de Departamentos da FM/HC ou de convênios

5. TRABALHOS CIENTÍFICOS
5.1‐ Apresentados em congressos estudantis:
5.1.1 ‐ Título do trabalho
5.1.2 ‐ Autoria ou co‐autoria
5.1.3 ‐ Indicação do âmbito (nacional ou internacional)

5.2‐ Apresentados em congressos médicos:
5.2.1 ‐ Título do trabalho
5.2.2 ‐ Autoria ou co‐autoria
5.2.3 ‐ Indicação do âmbito (nacional ou internacional)

6. PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial)
6.1‐ Artigos originais:
6.1.1‐ Título do trabalho
6.1.2 ‐ Autoria ou co‐autoria
6.1.3 ‐ Indicação do âmbito (nacional ou internacional)
6.2 ‐ Artigos de revisão:
6.2.1 ‐Título do trabalho
6.2.2 ‐ Autoria ou co‐autoria
6.2.3 ‐ Indicação do âmbito (nacional ou internacional)

7. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES
7.1‐ Centro acadêmico
7.2 ‐ Comissões/organizações

8. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS
8.1‐ Congressos Estudantis
8.1.1‐Título do congresso
8.1.2 ‐ Indicação do âmbito (regional, nacional ou internacional)
8.2 ‐ Congressos médicos
8.2.1‐Título do congresso
8.2.2 ‐ Indicação do âmbito (regional, nacional ou internacional)
8.3 ‐ Jornadas médicas
8.3.1‐ Título da jornada
8.3.2 ‐ Indicação do âmbito (regional, nacional ou internacional)

9. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
9.1 ‐ Campanhas educativas
9.2 ‐ Campanhas de vacinação

9.3 ‐ Coleta de dados populacionais
9.4 ‐ Atividades comunitárias

10. ATIVIDADES EXTRA‐CURRICULARES
10.1 ‐ Cursos de extensão
10.2 ‐ Estágios em instituições de ensino
10.3 ‐ Cursos de línguas e de informática
10.4 ‐ Aprovação em concursos

