
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
EDITAL N.º 004/2010-SMA 

 
 

PROVA DE SELEÇÃO – BOLSISTA ESTAGIÁRIO 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da PREFEIT URA MUNICIPAL DE 

VOLTA REDONDA , FAZ SABER, que em caráter complementar ao Edital Nº 005/09-SMA, serão 

abertas as inscrições para o CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO HOSPITAL 

MUNICIPAL DR. MUNIR RAFFUL. 

 

1.0 - DAS VAGAS 

O HOSPITAL MUNICIPAL MUNIR RAFFUL, oferece vaga para Residência Médica, na seguinte 

área, com início no exercício de 2010.  

 

ÁREA INSTITUIÇÃO  VAGAS DURAÇÃO  PRÉ-REQUISITO 

Pediatria HMMR  02 (duas vagas para R1) 02 anos Graduação em Medicina 

 
2.0 - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 – As inscrições deverão ser realizadas no período de 18 de março  de 2010 a 24 de 

março de 2010, no horário de 8:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h, no Hospital 

São João Batista à Rua Nossa Senhora das Graças, n.º 235 – Colina - Volta 

Redonda. 

 

2.2 – No ato da inscrição, o candidato receberá o Manual do Candidato, que constitui-se 

como instrumento regulador do processo Seletivo da Residência Médica do Hospital 

Municipal Munir Rafful. 

 

2.3 – Serão exigidos os seguintes documentos no ato da inscrição: 

• Xerox da Carteira de Identidade / ou equivalente 

• Xerox do CPF 

• Xerox do comprovante de conclusão de Graduação de Medicina 

• Xerox do comprovante de conclusão de Residência para programa com pré-

requisito 

• Xerox do Curriculim Vitae (com comprovante (xerox) das atividades declaradas) 
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• 02 fotos 3x4 

• Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. 

No Banco do Brasil, conta nº 46200-4 - Agência 0262-3  Banco 001– Favorecido 

Serviço Autônomo Hospitalar/HSJB 

 

3.0 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1- Poderão se inscrever no Concurso de Residência Médica brasileiros ou 

estrangeiros, com visto permanente no país, graduado em Faculdade ou Escola de Medicina 

Oficializada no Brasil. 

3.2- Ser médico, preencher a ficha e o cartão de inscrição, apresentar comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). 

3.3- No ato da inscrição o candidato deverá escolher a área para a qual estará se 

candidatando, sem direito a revisão posterior. 

3.4- As inscrições poderão ser feitas por procuração (simples). 

 

4.0 - DA  SELEÇÃO 

 

4.1- A seleção constará de 03  ( três)  etapas :  

 

1ª ETAPA (eliminatória e classificatória) - Prova geral : Valor de 100 (cem)  pontos 

Peso 90 %  

 

Prova escrita objetiva de conhecimentos médicos, conforme determinação da CNRM, 

contendo questões assim distribuídas: 20 (vinte) questões de Pediatria, 20 (vinte) questões de 

Cirurgia Geral, 20 (vinte) questões de Clínica Médica, 20 (vinte) questões de Ginecologia/ 

Obstetrícia, 20 (vinte) questões de Medicina Preventiva e Social. 

O candidato será desclassificado se obtiver nota zero em uma das áreas especificadas 

e nota menor do que 50 na avaliação geral.  

A prova escrita será realizada no dia 25 de março de 2010, com início às 09:00h, com 

duração de 03 (três)  horas, no Anexo UniFOA/HSJB, à Rua Nossa Senhora das Graças, n.º 235 

– Colina / Volta Redonda. O candidato deverá apresentar documento com foto e comprovante de 

inscrição. 

A lista com as notas dos candidatos da prova geral será divulgada no dia 25 de março 

de 2010, no mesmo local da prova.  
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Em caso de empate na classificação, o desempate se fará a favor do candidato que 

tiver melhor nota na Prova específica. 

 

 

2ª ETAPA (classificatória) – Entrevista: 

 

Peso 10 %  

A entrevista será realizada no dia 25 de março de 2010, logo após a divulgação do 

resultado da prova teórica, no mesmo local da prova. Somente serão entrevistados os 

candidatos correspondentes a 05 (cinco) vezes o número de vagas de cada programa. 

 

3ª ETAPA (classificatória) – Critérios de desempate:  

 

3.1 – Persistindo o empate após todas as etapas anteriores, o candidato será submetido à 

prova prática dentro da área escolhida. 

3.2 – A análise do Curriculum Vitae com comprovantes das atividades declaradas (xerox) só 

ocorrerá em caso de persistência de empate.  

3.3 - Caso permaneça o empate após análise das etapas anteriores, o resultado, em última 

instância será favorável ao candidato mais velho. 

3.4 – O resultado final da seleção será divulgado no dia 29 de março de 2010, no mesmo 

local mencionado, obedecendo à ordem decrescente de classificação pelas notas finais.  

3.5 – Em caso de desistência do Residente de 1º ano, a vaga será preenchida somente até 

60 (sessenta) dias após o início do Programa, sendo observada, rigorosamente, a classificação 

final obtida na prova de seleção. 

 

5.0 - INSTITUIÇÃO 

 

       Caso haja desistência após a apresentação dia 29 de março de 2010 às 13:00h, a 

Coreme entrará em contato com o próximo candidato classificado. 

 

6.0 – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

Os pedidos de recursos são individuais e serão aceitos, desde que feitos por escrito e 

protocolados no dia 26 março de 2010, no horário de 08:00 às 16:00, no Hospital São João 

Batista. 
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7.0 – DA CONTRATAÇÃO 

7.1 - A contratação será efetuada à Rua Nossa Senhora das Graças, n.º 235 – Colina 

(Departamento de Pessoal) – Volta Redonda, no dia 29 de março de 2010. 

 

 

8.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - Carga Horária: 60 horas semanais 

7.2 - Bolsa Mensal: De acordo com a Lei n° 6932, de  7 de julho de 1981, alterada pela 

Lei n° 11.381, de 1° de dezembro de 2006. 

7.3 - Valor pago no ato da inscrição não será devolvido integral ou parcialmente em 

nenhuma hipótese.  

7.4 – Os casos omissos serão solucionados pela COREME de acordo com o Regimento 

Interno da Residência Médica do H. S. J. B, em conformidade com a CNRM/MEC. 

 

Hospital São João Batista 

Informações pelo tel.: 0xx (24) 3339-4242 - ramal 221 

 

 

Volta Redonda, 16 de março de 2010. 

 

 

Carlos Macedo da Costa 

Secretário Municipal de Administração  

 

 


