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EDITAL  

Residência Médica em Ortopedia/Traumatologia 2016 

  

O Diretor Presidente do Centro Médico Hospitalar Manoel André (CHAMA) de Arapiraca Alagoas Dr 

Emanuel Barreto, no uso de suas atribuic                                                          

concurso, selec                                             -residentes em 

 Ortopedia/Traumatologia para o ano de 2016, em conformidade com a resoluc                 

                                       . 

  

1. DA ESPECIALIDADE, VAGAS E DURAC                   

    -                        

Área de Atuação Número de vagas Duração (anos) 

Ortopedia e Traumatologia          02           03 

  

1.1.1 - O Programa da Reside                                                                

                                                      ncia Medica - CNRM/SESu/MEC. 

2. DAS INSCRIC      

  

2.1 - As inscric                                    .iot-chama.com.                  30 de novembro 

de 2015 a 22 de janeiro de 2016, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
1. a)  Acesse o site www.iot-chama.com.br e,em seguida, acessar o Formulário de inscrição. 
2. b)  Preencher o formulário de inscrição e enviar para o e-mail: clinica.coa@gmail.com. 
3. c)  Na seque  ncia fazer depósito bancário identificado na Agência 4234-X Conta 11969-5 no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinqu  enta reais) no Banco do Brasil.   

                                                                                                  

com tal o  nus junto a COREME do Hospital CHAMA: 

2.2.1 – O pedido de isenc                                                                 30 de 

novembro                                                                                         

site www.iot-chama.com.br 

2.2.2 - Para solicitar a isenc                                                                

inscric   . 

      -                                                                                               

conforme descrito na Resoluc             07, de 20 de outubro de 2010. 

      -                                                   especificada no subitem 2.2.1 

      -                                                                                              

www.iot-chama.com.br , a partir do dia 20 de janeiro de 2016. 

http://www.iot-chama.com.br/
http://www.iot-chama.com.br/


      -                                                       ua inscric                          

                             22 de janeiro de 2016. 

     -                                                                                            

taxa de inscric                                                                              

                    . 

      -                                                                                          

isenc                                                                                            

este Edital. 

3. SELEC    : 

    -                  –                                                8h00, com durac        04 

(quatro) horas,  no auditório do CHAMA em Arapiraca Alagoas. 

3.1.1 - A selec                                       : 

1a. Etapa:                –             : Acesso direto: 

                                                                                                 

                                                                                   

           /Ginecologi                                                                                

                                                . 

      -                                                                   30 (trinta) minutos de 

antecede  ncia (07h30min)                                                                   

Regional de Medicina (original), ou Carteira de Motorista (original) e comprovante de inscric    . 

3.1.3 - O gabarito das provas de suficie                                          15h00mi         

                             www.iot-chama.com.br 

      -                                                 50% (cinquenta por cento da maior 

pontuação) na prova objetiva; 

3.1.5 - A divulgac                                                                                  16 

e 18 horas e a convocac                                                                        

               , com divulgac              www.iot-chama.com.br, a partir das 18h00. 

      -                                                                    , mesmo ultrapassando 

o limite de candidatos estipulado. 

      -                                                                                        

                                                         nicos de qualquer natureza (telefones 

                     “      ”                                                               

                            .                                                                     

                                                                      . 

                                                                                            28 de 

janeiro de                                                                www.iot-

chama.com.br  no ato de divulgac                                           27 de janeiro de 2016. 

http://www.iot-chama.com.br/
http://www.iot-chama.com.br/
http://www.iot-chama.com.br/
http://www.iot-chama.com.br/


contendo os classificados para a 2a etapa,                                                          

                                    www.iot-chama.com.br. 

      -                                   , devendo, para tanto, dispor o candidato das 

comprovac                                               . 

                                                                         . Toda documentac     

                                                                                            

ocas                         . 

                                                                                                 

extracurriculares, monitoria, bolsa de iniciac                                    , congressos, jornadas, 

pre mios e formac                                                                                    

realizados por pelo menos 01 (um) ano; 

                           

Coeficiente de rendimento escolar 0-2 

                      -curriculares 0-1 

Monitoria 0-0,5 

Bolsa de iniciac                0-0,5 

                      

0-2 Publicados 

Temas Livres 

Congressos/jornadas 0-1 

Distinc                               0-2 

Formac             

0-0,5 
Atividades profissionais 

                   

Especializac                360h) 

Outras atividades 

0-0,5 
Representante discente 

Participac                                

outros 

                                                 = 1,0 

      -                                                       Curriculum Vitae. 

4. DIVULGAC                           

    -                                                                                                  

site www.iot-chama.com.br                           notas. 

    -                                                                 : 

                                                          (PESO 1) = 10. 

4.3 - O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa de 

Valorizac                                                                                            

http://www.iot-chama.com.br/
http://www.iot-chama.com.br/


                                                                            -              

        : 
1. a)  10% (dez por cento) da nota total para quem concluir 1(um) ano de participação no 

programa; 
2. b)  20% (vinte por cento) na nota total para quem concluir 2(dois) anos de participação no 

programa. 

      -                                                                                     

objetivas (27/01/2                                                  31/12/2015, emitido pela 

SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

    -                                                                                         

ordem: 
1. a)  Maior nota na prova escrita (objetiva); 
2. b)  Maior nota na arguição do curriculum vitae; 
3. c)  Candidato mais idoso; 
4. d)  Candidato casado; 
5.                           . 

    -                                                               17,18 e 19 de fevereiro de 

20                                                 . 

      -                                                                                        

Traumatologia do CHAMA localizado no próprio Hospital e situado na Rodovia AL 220 s/n Bairro 

Senador Arnon          –          -    –                                                   : 
1. a)  Carteira de identidade; 
2. b)  Carteira do CRM e diploma de graduac                                                   

               ; 
3. c)  Candidatos brasileiros que termi                                                    

autenticada do diploma revalidado em Instituição Pública reconhecida pelo MEC 

                                               ): 

a) Diploma e revalidac               ; 

b) Certificado de proficie ncia em                        -Brasil; 

c)Visto de permane  ncia. 

      -                                                                 , via site, telefone, 

e-mail e SMS, para preenchimento destas vagas, a partir das 08h30 do dia 20 de fevereiro de 2016. 

4.5.3 - O candidato convocado para ocupar vaga por desiste  ncia ou vaca                  

                                                                                                       

             , sob pena de perde  -la. 

5. INTERPOSIC              OS 

5.1 - A interposic                                                                                  

                                                                                . 

6. NORMAS GERAIS 

    -                                        que: 
1. a)  Obtiver menos que 50% (cinquenta por cento da maior pontuação) na Prova de 

Suficie ncia (Objetiva) – 1a etapa; 

2.                                                                     ; 
3. c)  Encontrar-se de posse de objetos eletro  nicos, no momento da prova. 

4.                                                      (arguic   ) e Curriculum Vitae. 



    -                                       , exclusivamente, para os candidatos aprovados e 

convocados para o servic                                         articipantes do PROVAB - Programa 

de Valorizac                                                          . 

    -                                                                                          

pela soma da multiplicac                           a por seus respectivos pesos. 

    -                                                                                                  

oferecidas. 

    -                                                                                  

preenchimento                                                                        ncia. 

    -             -                                                          ncia com os termos 

deste edital. 

    -                                       -                                                     

                                                  nomos. 

    -                                                                                             

no dia 01 de marc               08h00min no hospital CHAMA, s                                   

                                                  . 

6.9 - Os casos omissos e as situac                                                                  

Reside ncia - COREME. 

  

Dr. Emanuel Barreto – Diretor Presidente do Hospital CHAMA 

Dr. Gustavo Francisco – Coordenador da COREME 
 

 

 


