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Processo Seletivo Unificado (PSU) - 2016
Estão publicados os editais para o Processo Seletivo Unificado para ingresso em programas de
Residência Medica em Minas Gerais e no Espirito Santo que se consolida como o maior
processo seletivo de ingresso a Residência Medica no Brasil.
Neste processo a AREMG – Associação de Apoio a Residência Medica de Minas Gerais reúne a
maioria das instituições que oferecem programas de Residência Médica em Minas Gerais
incluindo instituições publicas federais, estaduais e municipais assim como hospitais
filantrópicos e privados para realização do processo seletivo unificado. Estão incluídos ainda
dois hospitais de Vitoria, Espirito Santo. O candidato se inscreve para quantos programas
desejar conforme previsto nos editais, sendo uma inscrição em cada Instituição participante,
realizando uma única prova e em caso de ser selecionado na primeira etapa envia o currículo
apenas uma vez.
As inscrições serão realizadas pela internet (www.aremg.org.br) entre 8 e 16 de outubro de
2015 sendo emitido o boleto de pagamento após a conclusão da inscrição. No mesmo
momento da inscrição o candidato fará a opção pela ordem de preferência provisória pelos
programas em que se inscrever. Essa ordem de preferência não influencia na classificação e
tem como objetivo organizar a convocação para as vagas por isto ela pode ser alterada até um
dia após a divulgação das notas finais. Após a conclusão da inscrição nenhuma modificação
pode ser feita, ou seja, não é possível acrescentar programas nem excluir programas em
nenhuma hipótese.
O processo seletivo envolve 2 etapas sendo a prova em 08/11/2015 em Belo Horizonte e
analise curricular padronizada para todos os candidatos selecionados na primeira etapa
conforme previsto nos editais (numero de candidatos por vaga) que devem preencher o
currículo e enviar as copias dos documentos. Após as avaliações, será feita a totalização dos
pontos dos candidatos selecionados em cada programa e publicação da nota final. O bônus
pela participação no PROVAB ou conclusão de residência em Saúde da Família será valido para
candidatos a vaga com entrada direta sendo computado na nota da prova e currículo para os
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candidatos que obtiverem a nota mínima na prova conforme previsto no edital. Os candidatos
com pontuação suficiente para aprovação em mais de um local serão convocados apenas para
o programa de maior preferência devendo confirmar interesse pela vaga entre 29 de janeiro e
3 de fevereiro de 2016 e a partir do dia 04 de fevereiro terá inicio a convocação dos
excedentes para as vagas dos desistentes que será realizada em chamadas nominais ou para
reunião publicadas sempre pelo site www.aremg.com.br. O candidato aprovado que for
excedente em outros programas, caso tenha interesse, poderá assumir a vaga e permanecer
como excedente em 1 programa que tenha assinalado como de sua maior preferência. Caso
não tenha interesse em assumir o programa o candidato poderá permanecer na condição de
excedente de todos os programas de maior preferencia em que esteja nessa condição. A
emissão do comprovante de convocação deverá ser feita a partir de 29 de janeiro de 2016,
mesmo período das matriculas. Havendo novas desistências após o inicio dos programas serão
feitas reuniões para ocupação de vaga com convocação pela internet e presença obrigatória
para preenchimento das vagas.

Quadro resumido das Especialidades, Programas e Vagas ofertadas para inicio em 2016:
Observação: o número de vagas a seguir tem caráter apenas informativo.
O número oficial é aquele contido no edital de cada instituição.

Entrada Direta

Pré-Requisito

Total

Especialidades/áreas

32

65

97

Programas

301

193

494

Vagas

1060

410

1470
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Instituições participantes do Processo Seletivo Programas

Vagas

Hospital das Clinicas da UFMG

67

224

Universidade Federal do Triangulo Mineiro - Uberaba

28

93

Hospital Municipal Odilon Behrens

16

84

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora -

29

81

Inst
de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
HU/UFJF

26

80

UNIMONTES Montes Claros

10

41

Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario

11

41

Penna
Hospital João XXIII

7

38

Hospital Madre Teresa - BH

9

36

Hospital das Clínicas Samuel Libânio

12

36

Hospital Júlia Kubitschek

7

34

Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Itajubá

13

33

Hospital Marcio Cunha – FSFX - Ipatinga

10

32

Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes

10

26

Hospital
Infantil João Paulo II
Claros MG
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG

7

26

9

25

Santa Casa de Misericórdia de Passos

9

24

Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho

9

22

Hospital Sofia Feldman

4

20

Hospital Público Regional de Betim

5

20

Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de

6

20

Hospital
Uberaba Risoleta
- UNIUBETolentino Neves/FUNDEP
Universidade Federal de Viçosa

3

19

7

19

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso

9

19

Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares

5

18

Hospital Vila da Serra - BH - Instituto Materno Infantil de Minas

6

17

HOSPITAL
UNIMED BH - UNIDADE CONTORNO
Gerais
Hospital Alberto Cavalcanti

6

17

5

17

Hospital Evangélico de Belo Horizonte

9

16

Hospital Municipal José Lucas Filho - Contagem

5

15
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Hospital Regional Antônio Dias

5

13

Maternidade Odete Valadares

3

13

Hospital Cesar Leite – Manhuaçú

4

12

Hospital Semper

5

12

Instituto Raul Soares

3

12

Universidade Federal de Ouro Preto

2

10

Hospital Unimed Vitoria

5

10

MATERNIDADE UNIMED BH – UNIDADE GRAJAÚ

3

10

Univ Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

4

9

Hospital Maria Amélia Lins

3

9

Hospital Eduardo Menezes

2

9

Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo

3

9

Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS

3

8

Hospital Aroldo Tourinho -Montes Claros

3

8

Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A

3

8

Hospital Regional João Penido

3

6

Centro Psíquico da Adolescência e Infância

1

5

HOSPITAL UNIMED - UNIDADE BETIM

4

4

Hospital Cristiano Machado

1

4

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

1

3

75 Hospitais
*Numero sujeito a alteração. O numero exato vagas em cada instituição/área consta nos editais.
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Áreas/Especialidades

1– Entrada Direta –
requisito: Graduação em Medicina
Area/Especialidade

Vagas

Clinica Medica

251

Cirurgia Geral

139

Pediatria

135

Obstetricia e Ginecologia

135

Medicina de Família e Comunidade

95

Anestesiologia

76

Ortopedia e Traumatologia

56

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

29

Psiquiatria

37

Neurologia

22

Oftalmologia

20

Neurocirurgia

13

Dermatologia

11

Otorrinolaringologia

6

Patologia

6

Infectologia

11

Radioterapia

5

AREMG
Av. João Pinheiro, 161 – Sala 06 – CEP: 30130-180 – Belo Horizonte - MG
Tel.: 31 3247 1646
E-mail: psu2016@aremg.org.br

Home page: www.aremg.org.br

Medicina do Trabalho

4

Patologia Clínica/Med. Laboratorial

4

Genética Médica

2

Homeopatia

2

Medicina Nuclear

2
Total

1060*

*Numero sujeito a alteração. O numero exato vagas em cada instituição/área consta nos editais.

Áreas/Especialidades

2– Pre Requisito
Area/Especialidade

Vagas

Alergia e Imunologia Pediátrica

1

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

1

Cancerologia Cirurgica

4

Cancerologia Clinica

15

Cancerologia Pediátrica

2

Cardiologia

45

Cardiologia Pediátrica

2

Cirurgia Cardiovascular

1
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Cirurgia Crânio – Maxilo -Facial

1

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

2

Cirurgia do Aparelho Digestivo

8

Cirurgia do Trauma

24

Cirurgia Pediátrica

2

Cirurgia Plástica

9

Cirurgia Torácica

3

Cirurgia Vascular

14

Coloproctologia

4

Ecocardiografia

3

Endocrinologia e Metabologia

10

Endocrinologia Pediátrica

3

Endoscopia Digestiva

6

Endoscopia Ginecológica

3

Endoscopia Respiratória

3

Gastroenterologia

11

Gastroenterologia Pediátrica

4

Geriatria

13

Hematologia e Hemoterapia

10

Hematologia e Hemoterapia Pediátrica

3

Hepatologia

2

Infectologia Pediátrica

2

Mastologia

11
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Medicina de Urgência

7

Medicina do Adolescente

2

Medicina Fetal

5

Medicina Intensiva

30

Medicina Intensiva Pediátrica

9

Medicina Paliativa

2

Nefrologia

20

Nefrologia Pediátrica

2

Neonatologia

28

Neurologia Pediátrica

1

Pneumologia

6

Pneumologia Pediátrica

6

Psicogeriatria

4

Psiquiatria da Infância e Adolescência

8

Psiquiatria Forense

4

R4 Opcional Ortopedia e Traumatologia

3

R4 Opcional Radiologia e Diagnóstico por Imagem

5

Reumatologia

8

Transplante de Medula Óssea

1

Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia

5

Urologia

12

Total vagas pre requisito

410*

*Numero sujeito a alteração. O numero exato vagas em cada instituição/área consta nos editais.
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Cronograma do PSU 2016
Inscrições
Envio de documento por candidatos com direito a bônus
PROVAB caso necessário
Impressão do comprovante de inscrição

08/10/2015 a 16/10/2015
08/10/2015 a 16/10/2015
23/10/2015 a 27/10/2015

Data da prova escrita e divulgação do gabarito

08/11/2015

Divulgação do resultado da 1ª Etapa (previsão)

26/11/2015

Preenchimento do Curriculum Vitae por classificados na primeira
etapa – prova e envio de copias de documentos

27/11/2015 a 05/12/2015

Resultado da 2ª Etapa - avaliação curricular (previsão)

15/01/2016

Nota final com a ordem de preferência (previsão)

26/01/2016

Data final para alteração da ordem de preferencia

27/01/2016

Resultado final - convocação (previsão)

28/01/2016

Confirmação interesse/desistência de aprovados e matrículas
Convocação e matrícula de excedentes
Reunião “presencial” com candidatos excedentes para
preenchimento de vagas remanescentes
Convocação de candidatos excedentes por telefone
Início dos Programas de Residência
Reunião para opção para ocupar vagas em outros Programas
*resolução 02/2011 da CNRM

29/01/2016 a 02/02/2016
4/2 a 30/03/2016
4/2 a 30/03/2016
4/2 a 30/03/2016
* 01/03/2016
Após 20/03/2016
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Perguntas Freqüentes
Como será feita a inscrição?
As inscrições serão realizadas pela Internet através do site www.aremg.org.br e links nos
sites das instituições conforme informado nos editais no período de 08/10/2015 a 16/10/2015.

Posso fazer inscrição em áreas diferentes, por exemplo, Pediatria em uma instituição e Clinica
Medica em outra instituição?
Sim, pois os editais permitem uma inscrição por instituição, independente da área.

Há limite para o numero de inscrições por candidato?
Não. Obedecendo as instruções dos editais não há limite para inscrições

O candidato que já completou Residência Medica poderá se inscrever para nova Residência e
para Área de Atuação ou Residência com pré-requisito?
Sim desde que obedeça a legislação que não permite repetição de Residência Medica na
mesma especialidade e não permite mais de uma área de atuação do mesmo pré-requisito ele
poderá fazer as inscrições realizando a prova geral e logo a seguir a prova especifica (sem se
ausentar da sala de provas)

Após a inscrição o candidato pode alterar a área em que se inscreveu?
Não. Após a conclusão da inscrição não é mais possível alterar a área em que o candidato
se inscreveu sendo possível apenas corrigir erros nos dados pessoais como endereço e telefone
de contato. Nome e cpf também não podem ser alterados.

Como será preenchida a preferência por programa?
Ao realizar a primeira inscrição esta estará na linha de preferência 1. Após realizar mais uma
inscrição ela estará na linha de preferência 2. Caso esta seja sua primeira preferência basta
arrastar este programa com o mouse para a linha 1 e o outro programa passará automaticamente
para a linha 2. No caso de realização de novas inscrições o processo é o mesmo. Após a conclusão
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da sua inscrição a ordem de preferência poderá ser alterada ate o dia 27/01/2016. Após a
primeira convocação a ordem de preferencia não poderá ser alterada em nenhuma hipótese e
não serão aceitas reclamações neste sentido.

Após uma inscrição o candidato pode acrescentar inscrição em nova área?
Sim, desde que ele não tenha concluído a inscrição. Após a conclusão da inscrição não
pode haver mais nenhuma alteração na mesma.

O sistema de pagamento da inscrição será igual para todas as instituições?
Não. Embora todas as inscrições sejam feitas em conjunto e com o mesmo valor por
programa inscrito (R$150,00), e a mesma data final de vencimento (17/10/2015), há pequenas
diferenças na forma de pagamento podendo ser por boleto bancário da F2b (empresa de
cobrança da AREMG) ou DAE (Documento de Arrecadação Estadual)

Quem deve preencher o currículo?
Todos os candidatos selecionados na prova devem preencher o currículo e enviar. Após a análise
do currículo os candidatos serão convocados ou excedentes e os candidatos que obtiveram nota
mínima e não foram selecionados para dentro do numero de vagas

previsto aguardarão

possibilidade de reclassificação para as vagas em que se esgotarem os excedentes.

Como será a entrega ou envio dos comprovantes?
Após o preenchimento do currículo o candidato deve enviar os comprovantes conforme instrução
(via sistema ou sedex)

Como deve ser a organização do currículo?
Conforme especificado nos editais os documentos devem ser organizados, grampeados e
acondicionado em envelope que deverá ser fechado e enviado. Após a abertura do mesmo pela
comissão organizadora será disponibilizado na pagina do candidato na internet o recibo
constando o numero de paginas recebidas. O currículo organizado conforme todas as instruções
receberá um bônus de 0.5 ponto na avaliação
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Como serão as convocações?
Cada candidato com nota suficiente para convocação em mais de um programa será convocado
apenas para o programa de sua maior preferência. Assim caso um candidato obtenha nota
suficiente para aprovação nos programas de sua preferência 4, 6 e 7 por exemplo, ele será
convocado apenas para o programa de preferência 4 permanecendo com possibilidade de ser
convocado para mais um dos programas de preferência 1, 2 ou 3 caso seja excedente destes
programas e haja desistências de outros convocados para os mesmos.

Como serão as reuniões para preenchimento de vagas remanescentes após as chamadas?
Havendo vagas disponíveis e se esgotando os excedentes dessas vagas, os candidatos com nota
mínima na prova serão convocados para Reunião Presencial de Reclassificação pelo site
www.aremg.org.br. No dia da reunião o candidato ou seu representante legal deverá estar
presente na hora marcada para inicio da mesma sendo analisado currículo dos que não tiverem
notas de currículo e procedida a reclassificação dos presentes e chamada para opção pela vaga e
matricula. A chamada seguirá a ordem de classificação para cada unidade e o candidato que não
estiver presente ou não enviar representante perderá o direito a vaga sendo chamado o próximo
da lista.

Como serão as matriculas?
Após a chamada ou reunião cada candidato convocado receberá o comprovante de convocação
que devera ser apresentado na unidade para a matricula no prazo especificado em cada
convocação

Como será a solicitação de trancamento de vaga por convocação do serviço militar?
Candidato convocado para vaga na residência e posteriormente convocado para o serviço militar
deverá se matricular na vaga e a seguir solicitar a reserva da vaga para entrada no ano de 2015.
Candidato com vaga reservada em um programa e convocado para outro programa do seu
interesse devera solicitar cancelamento da primeira reserva, se matricular na segunda vaga e a
seguir solicitar a reserva da mesma. Candidato que tentar reservar uma vaga possuindo outra
vaga reservada terá o pedido indeferido perdendo direito a vaga.
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