
 

 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES 
Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade  

 
Edital no 02/Reitoria/Univates, de 12 de janeiro de 2017 

 
Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade do Centro Universitário UNIVATES 

 
 

O Reitor do Centro Universitário UNIVATES, professor Ney José Lazzari, em conjunto com             
a Comissão de Residência Médica – COREME, no uso de suas atribuições legais, tornam público               
o Edital do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica em Medicina de               
Família e Comunidade, para o ano de 2017. 
 
1. PROGRAMA E NÚMERO DE VAGAS 

Programa de Residência Médica  Duração  No de vagas 

Medicina de Família e Comunidade Dois anos  10 (dez) 

 
2. INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no período de 16 de janeiro de              
2017 a 30 de janeiro de 2017, no endereço eletrônico: www.univates.br/posgraduacao. 

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, conferir os dados digitados e            
imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta                 
reais). O pagamento do boleto deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou rede              
lotérica. 

O comprovante de pagamento deve ser guardado pelo candidato para futura conferência,            
caso necessário.  

É de inteira responsabilidade do candidato a observância das regras e critérios de horários              
para processamento de dados nos respectivos bancos, lotéricas e terminais de autoatendimento.  

Não haverá devolução da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.  
 
2.1 Homologação das inscrições 

O candidato terá sua inscrição homologada somente após a confirmação do pagamento da             
taxa de inscrição.  

A homologação das inscrições ocorre até o dia 07 de fevereiro de 2017, após as 14h, e                 
será divulgada no site  da Univates: www.univates.br/posgraduacao. 

Observação: o não cumprimento das exigências dispostas neste Edital implicará          
indeferimento da inscrição.  
 
3. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

O processo seletivo será constituído por uma única etapa, de caráter eliminatório e             
classificatório, por meio da análise do desempenho obtido na prova escrita elaborada pela banca              
examinadora, instituída pela Coreme/Univates. Salienta-se que o candidato que apresentar          
comprovante de participação no Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica –             
Provab terá acréscimo de 10% no desempenho obtido na prova escrita. O acréscimo na              
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pontuação, referente ao Provab, obedece a Resolução CNRM no 2/2015, conforme Ofício no             
651/2015-DDES/SESu/MEC-tm, de 28 de outubro de 2015. 

A bibliografia a ser usada para a elaboração da prova está disponível no Anexo 1.  
 
3.1 Documentos para seleção 

a) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou do Atestado de Conclusão do curso de              
Medicina; 

b) Se o candidato for estrangeiro, deve apresentar visto de permanência, diploma de médico             
revalidado e registro em um Conselho Regional de Medicina do Brasil.  
Para candidatos brasileiros que realizaram o curso de Medicina no exterior, estes devem             
apresentar o diploma revalidado e o número do registro no Conselho Regional de Medicina              
de algum Estado do país;  

c) Comprovante de participação, para os candidatos participantes do Provab; 
d) Cópia simples do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
 

3.2 Entrega da documentação para seleção 
A documentação descrita no item 3.1 deste Edital, necessária para a seleção dos             

candidatos, deverá ser entregue, pessoalmente ou por procurador constituído, até o dia 14 de              
fevereiro de 2017, em envelope lacrado, na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu da             
Univates. 

Após a entrega da documentação, não serão permitidas alterações nas informações nem            
acréscimo de documentos no currículo.  

Os candidatos que não entregarem todos os documentos não serão avaliados.  
Os documentos dos candidatos não classificados poderão ser retirados 60 (sessenta) dias            

após a divulgação do resultado final, na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu da Univates. A               
não retirada dos documentos, no prazo estabelecido, implicará a eliminação deles.  
 
3.3 Critérios para seleção dos candidatos 

O resultado final e a classificação dos candidatos obedecerão à ordem decrescente da             
nota final, obtida por meio da análise do desempenho na prova escrita objetiva de múltipla               
escolha, de caráter eliminatório e classificatório.  

Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o candidato que obtiver              
maior número de acertos nas questões de Saúde Coletiva.  

Persistindo o empate, será utilizado como critério de desempate, o candidato que concluiu             
o curso de graduação em Medicina há mais tempo.  
 
3.4 Prova 

A prova será aplicada no dia 14 de fevereiro de 2017, das 8h às 12h, nas dependências                 
da Univates, em sala a ser divulgada no dia 13 de fevereiro de 2017, no site da Univates:                  
www.univates.br. 
 
4. RESULTADO FINAL 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2017, no                
endereço eletrônico www.univates.br/posgraduacao. 

O candidato será contatado por meio do endereço eletrônico informado ou por telefone. O              
suplente, quando convocado deverá respeitar a data de realização da matrícula, informada na             
convocação, sob pena de perdê-la, sendo chamado o seguinte, obedecendo a ordem de             
classificação.  
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5. RECURSOS  

O candidato poderá interpor recurso de decisão da banca examinadora em relação à             
análise do desempenho na prova escrita, no prazo de 1 (um) dia útil subsequente ao da                
publicação do resultado final, dirigindo o recurso à banca examinadora, que o julgará no prazo de                
1 (um) dia útil após o encerramento do prazo de interposição de recursos.  

O recurso, devidamente fundamentado com lógica e consistência, deverá ser protocolado           
na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu  da Univates, das 9h às 11h. 

Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico. 
O recurso interposto por procurador somente será recebido se acompanhado de produção            

específica para esse fim, por instrumento público ou particular, acompanhado de fotocópias            
simples do documento de identidade do outorgante e do outorgado, sem a necessidade de              
reconhecimento de firma na procuração. 

O resultado da interposição de recursos será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2017,               
após as 14h, no endereço eletrônico www.univates.br/posgraduacao, comunicando-se eventual         
alteração na classificação, sem reabertura do prazo recursal para eventuais prejudicados que não             
recorreram oportunamente. 

 
6. MATRÍCULA 

O candidato classificado deverá realizar a matrícula no dia 22 de fevereiro de 2017, no               
Centro Universitário UNIVATES, na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu , sala 115 do Prédio             
1, das 9h às 12h e das 13h às 18h. 

A matrícula deverá ser realizada pelo próprio candidato ou por seu procurador legalmente             
constituído.  

O não comparecimento implica perda da vaga, sendo chamado o suplente. 
 
6.1 Documentos para matrícula (candidatos brasileiros) 

a) Cópia autenticada do Diploma de Graduação em Medicina para os candidatos que            
enviarem o Atestado de Conclusão do curso de Medicina para a seleção; 

b) Histórico Escolar do curso de Medicina; 
c) Carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento/casamento; 
d) Título de eleitor, com comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; 
e) Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para os homens);  
f) O candidato classificado que realizou o curso de Medicina no exterior deverá apresentar             

cópia do diploma revalidado no Brasil;  
g) Cópia do registro no Conselho Regional de Medicina – CRM;  
h) Dados bancários: número da agência e número de conta corrente, com dígito verificador             

(Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal);  
i) Formulário Cadastral do Candidato preenchido (Anexo 2).  

 
6.2 Documentos para matrícula (candidatos estrangeiros) 

a) Cópia do passaporte;  
b) Visto temporário e registro junto à Polícia Federal; 
c) Cópia autenticada do diploma de Medicina revalidado; 
d) Cópia do registro em um Conselho Regional de Medicina do Brasil;  
e) Formulário Cadastral do Candidato preenchido (Anexo 2). 

 
7. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

A data de reunião de integração dos médicos residentes/2017 será informada no momento             
da matrícula e tem presença obrigatória.  
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O início das atividades do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e              

Comunidade está previsto para o dia 1o de março de 2017. 
 
8. CRONOGRAMA 

Atividade  Data/Período 

Inscrições 16 a 30/01/2017 

Homologação das inscrições 07/02/2017 

Divulgação do local da prova  13/02/2017 

Prova escrita 14/02/2017 

Entrega da documentação para a seleção 14/02/2017 

Resultado final dos selecionados 17/02/2017 

Resultado dos recursos 20/02/2017 

Matrícula dos selecionados 22/02/2017 

Início das aulas  1o/03/2017 

 
9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
9.1 A Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu localiza-se na avenida Avelino Tallini, 171, Prédio              
1, sala 115, bairro Universitário, Lajeado/RS, CEP 95914-014. Seu horário de atendimento é de              
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. 
 
9.2 Os horários informados neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília. 
 
9.3 Casos omissos serão decididos pela Coreme. 
 
9.4 Informações e esclarecimentos sobre o presente Edital podem ser obtidos pelo e-mail             
posgraduacao@univates.br ou pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5412. 
 

 
 

Lajeado, 12 de janeiro de 2017 
 
 
 
 
 

Ney José Lazzari 
Reitor do Centro Universitário 

UNIVATES 
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ANEXO 1 
 

Bibliografia 
 
 

BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara               
Koogan, 2014. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de saúde da criança: passaporte da cidadania. 9. ed. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino_9ed.pdf>. Acesso 
em: 11 jan. 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Rastreamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_primaria_29_rastreamento.pdf>. 
Acesso em: 11 jan. 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Vigilância em saúde: zoonoses. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção Básica, n. 22). Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad22.pdf>. Acesso em: 11 jan. 
2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde mental. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.pdf>. Acesso em: 11 jan. 
2017. 
 
BRUNICARD, F. C. et al. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. The McGraw-Hill Companies,              
2010. 
 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1931/2009. Aprova o Código de Ética             
Médica. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_2009.htm>.    
Acesso em: 11 jan. 2017. 
 
CRONENWETT, J. L.; JOHNSON, K. Rutherford’s vascular surgery. 8th ed. New York: Elsevier,             
2014.  
 
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em             
evidências. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
FLETCHER, R.; FLETCHER, S.; WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais.           
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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FREITAS F. et al. Rotinas em obstetrícia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
FREITAS, F. et al. Rotinas em ginecologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina interna. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,             
2012. 
 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José M. C. Tratado de medicina de família e comunidade:             
princípios, formação e prática, 2012. 2 v. 
 
KLIEGMAN, Robert M. et al. (Colab.). Nelson: tratado de pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro:               
Elsevier, 2013. 

 
LONGO, Dan L. et al. Harrison’s principles of internal medicine. 19th ed. New York: McGraw               
Hill Medical, 2015. 
 
LOPEZ, Fabio Ancona; CAMPOS JR., Dioclécio (Org.). Tratado de pediatria. 2. ed. Barueri:             
Manole, 2009. 
 
MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A. Current diagnosis & treatment: medical. 51th ed.             
New York: McGraw-Hill, 2012. 
 
MCPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A. Current diagnosis & treatment: medical. 53th ed.             
Lange Current Series/ McGraw-Hill, 2014. 
 
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e comunidade. 3.             
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
MEDRONHO, Roberto A.; BLOCH, Katia Vergetti. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu,            
2008. 
 
REZENDE FILHO, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Rezende: obstetrícia. 11.           
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 
ROHDE, L. Rotinas em cirurgia digestiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
TOWNSEND, C. M. et al. Sabiston: tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica               
moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
ZUGAIB, M. Tratado de obstetrícia. São Paulo, 2008.  
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ANEXO 2 

Formulário Cadastral 

CPF: CRM: 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA:  

Nome: Sobrenome: 

Sexo:  Data de nascimento: 

Estado civil:  Naturalidade:  

Nome do pai: 

Nome da mãe:  

Endereço:                                                               No:                 CEP: 

Complemento: Bairro: 

UF:  Município: 

Telefone de contato:  

Telefone celular: 

Endereço eletrônico: 

Título de eleitor:  PIS/Pasep:  

Grupo sanguíneo:  Fator RH: 

No do RG: Data de emissão:  

Órgão Expedidor:  UF do RG:  

Cor:  No dependentes no Imposto de Renda: 

Instituição da graduação: 

Munícipio da instituição:  UF:  

Ano de conclusão da graduação: 

Nome da instituição onde fez pré-requisito:  

Banco:  

Agência: No da conta: 

No inscrição INSS 
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